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to skulle så også holde pause sammen.
Der var meget, der skulle tages hensyn til.
Vores præst Louise og kirke-og kulturmedarbejder Signe har haft kom-forbi-arrangement ”Vi ses” uden for kirken med kaffe/
te og tæpper, med god afstand til hinanden,
for dem, der kiggede forbi. Dette foregik i et
par timer om dagen, 3 dage om ugen, det
var en succes, selvom det var noget koldt
nogle af dagene.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Foråret er slut, og vi er trådt ind i sommertid
med sol og varme. Dejligt synes vi alle, men
sikke et forår med nedlukning af Danmark
pga. Covid 19. Det ramte selvfølgelig også
vores kirke og kontorerne, hvor personlig
kontakt ikke var tilladt. Men der kunne ringes pr. telefon, hvor medarbejderne var klar
med råd og hjælp. Gudstjenesterne, legestuen, babysamlesang, matiné, onsdagscafe, studiekredsen, konfirmationerne og
al aktivitet har været lukket ned. Dog var
bisættelser og begravelser tilladt med begrænset antal pårørende.
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Kirkens medarbejdere har arbejdet hele
tiden på meget besværlige vilkår. Gartnerne
har passet deres arbejde to og to, men de

Der er lagt en del op online til stor glæde
for os alle, bl.a. har præsterne lagt små
prædikener op på Facebook, organist Rune
og sangerne Marie og William har spillet
og sunget for os, Signe har haft Engletime
for børn, et Håbstræ på kirkegården med
ophæng om, at alt nok skal blive godt igen,
Live-banko på Facebook, ja, der er lavet en
del for os alle.
En kæmpestor tak til alle medarbejderne,
fordi de har fået kirken og kirkegården til at
fungere under de svære vilkår.
Kirken er åben igen, dog med restriktioner,
men hvor har vi dog savnet jer menigheden
til gudstjenesterne, fællesskabet, hyggeligt
samvær og én at tale med.
Vores nye køkken står flot og klar til brug,
det bliver dejligt at arbejde i, så glæd jer til
at se det.

Vores organist Rune har søgt orlov fra 1. sep.
2020 til 31. aug. 2021. I skrivende stund
har vi opslag ude om en årsvikar, vi håber at
få nogle gode ansøgninger og en god vikar.
Vores dygtige formand Aksel Mikkelsen har
desværre måtte trække sig fra posten, i stedet er Karsten Køllund indsat som formand
og Gert Sager som næstformand.
Menighedsrådet siger stor tak til Aksel for
en kæmpe indsats siden november 2016.
Menighedsrådet ønsker alle en dejlig varm
sommer.
Anette Munk
Menighedsrådets kontaktperson
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at stille spørgsmål vedrørende valget til
menighedsrådet.

NYT OM VALGET TIL MENIGHEDSRÅDET
Orienteringsmødet
I det sidste nummer af Grøndalslund Sogns
Kirkeblad fortalte vi om den nye lov om valg
til menighedsrådet, herunder at Kirkeministeriet havde besluttet, at der skulle
afholdes et offentligt orienteringsmøde om
valget i alle landets sogne tirsdag den 12.
maj 2020.
På grund af corona-epidemien udsendte
Kirkeministeriet imidlertid en ny bekendtgørelse om at orienteringsmøderne var
udskudt til afholdelse tirsdag den 9. juni i
hele landet. Møderne skulle annonceres
4 uger før afholdelsen. Da Rødovre Lokal
Nyt udkommer om onsdagen, var kirkerne
i Rødovre nødt til at annoncere om orienteringsmøderne i Lokal Nyt, der udkom den
13. maj.

møderne ved alle kirkerne afholdes tirsdag
den 18. august. En officiel annonce herom
vil komme i Rødovre Lokal Nyt onsdag den
29. juli med detaljerede oplysninger om tid
og sted for mødernes afholdelse, dagsordenen og andre praktiske informationer.

Men den 12. maj udsendte Kirkeministeriet
en ny bekendtgørelse om, at orienteringsmødet kan udsættes til afholdelse frem til
den 21. august, og at den lovpligtige annoncering blot skal ske 14 dage før mødets
afholdelse. Det var ikke muligt at annullere
annoncen dagen før Lokal Nyt udkom, så
vi måtte annullere meddelelsen om mødet
den 9. juni i lokalavisen ugen efter.

I Grøndalslund Kirke afholdes orienteringsmødet tirsdag den 18. august 2020 kl. 19
i sognegården. Orienteringsmødet holdes
sammen med det årlige menighedsmøde.
På orienteringsmødet vil det nuværende
menighedsrådet blandt andet orientere om
rådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om de kommende opgaver, samt
reglerne for afholdelse af valgforsamlingen,
som er der, hvor det kommende menighedsråds medlemmer (10 stk.) vælges.

De 4 menighedsråd ved kirkerne i Rødovre
har herefter besluttet, at orienterings-

Alle er meget velkomne til at deltage i
orienteringsmødet og til her at høre om og

Valgforsamlingen
Valgforsamlingen afholdes i Grøndalslund
Sogn tirsdag den 15. september 2020 kl.
19 i sognegården. På dette møde kan alle,
der er valgbare til menighedsrådet stille op
som kandidat til den kommende 4-årige
periode i rådet. Valgbar er ethvert myndigt
medlem af folkekirken, som er bosiddende i
sognet eller som har løst sognebånd. Kandidaterne præsenterer sig på mødet, og der
er mulighed for debat. Der gennemføres en
skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet.
De nye valgregler til menighedsrådene åbner
dog mulighed for, såfremt der indleveres en
yderligere liste med stillere og kandidater
til menighedsrådet, at der kan udløses et
afstemningsvalg, som det har været ved
tidligere menighedsrådsvalg.
Ansvar for afviklingen af valget til det nye
menighedsråd i Grøndalslund Sogn har
den valgbestyrelse, som blev nedsat på
menighedsrådets konstituerende møde i
2016. Valgbestyrelsen i Grøndalslund
Sogn består af menighedsrådsmedlemmerne Birthe Pedersen tlf. 6071 2007,
Janne Christiansen tlf. 2169 2593, og Jann
Larsen tlf. 3641 0613, sidstnævnte som
formand.
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Man er meget velkommen til at kontakte de
pågældende for nærmere oplysninger om
valget.

blev skubbet og omprioriteret, så først efter
forårsblomsterne var plantet, gik vi i gang
med at klippe Thuja-hækkene.
Gartnerne har knoklet for at indhente det, vi
mangler. Nogle opgaver har måtte skubbes
helt til efteråret. Vores vigtigste opgave er
vores kunder og deres gravsteder, dér har
vi hele tiden vores fokus. Men vi har rigtig
mange fællesarealer, og de skal jo også
passes.

Hvis man er interesseret i at stille op som
medlem af Grøndalslund Sogns nye Menighedsråd, eller hvis man vil høre nærmere
om det at være menighedsrådsmedlem eller
om de nye valgregler, så kan man kontakte
vores kirkekoordinator Bettina Pedersen på
tlf. 3670 7400 eller mail: bepe@km.dk.
Jann Larsen
Formand for valgbestyrelsen
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NYT FRA KIRKEGÅRDEN
2020 er allerede halvt brugt, og sikke et
halvår!
Det gik så godt, da året begyndte. Der blev
gjort klar til bede under Avnbøg-alléen, der
blev fjernet gamle bøgehække på afdeling
U, M og P, og der blev fældet træer og buske
rundt om søen.
Lige da vi modtog hækplanter og stauder,
lukkede landet ned pga. corona virus. Alle
blev sendt hjem. Kun kritisk arbejde måtte
udføres. Jeg valgte meget hurtigt, at det er
”kritisk arbejde”, at have for 100.000 kr.
planter stående og tørre ud.
Derfor kom 4 gartnere ind i 2 dage og fik
stauderne i jorden i den første uge, og vandet alle andre planter op, så de kunne holde

lidt længere. I den anden nedlukningsuge
var der 2 gartnere inde og vande alle de
stauder, der var plantet, og vandet resten af
planterne op. I slutningen af anden uge fik vi
besked på, at udearbejdende kunne arbejde. Der blev brugt ferie og afspadsering, for
at de kunne arbejde i holdskift. De følgende
uger 3 og 4 blev der plantet hække, og
forårsblomsterne kom, så grandækningen
skulle af. Da vi kom til 5. nedlukningsuge,
var alle gartnere på arbejde igen.
Men det har betydet, at vi samlet set er 3
uger bagud. Vi drømte jo sidste år om at
forsøge at klippe hæk, samtidig med grandækningen blev taget af. Men alle opgaver

Mange opgaver er lavet efter corona-nedlukningen. Der kan nævnes bl.a., at indgange til
nogle af afdelingerne er rettet op, Avnbøgalléens nye bede har fået kantbånd, staudebedene er renset i bund for ukrudt, Thujaalléen er hegnet ind, og der er sået blodkløver og honningurt som bunddække.
Træstubbe her og der er fræset ned,
grenbunker i parken er lavet til flis og lagt
i fællesbede på kirkegården og på stier i
parken, der er renoveret græsgravsteder og
græsplæner, anlagt nye gravstedsanlæg,
beskåret, gødet, klippet, hakket og skuffet
ukrudt, fejet og revet, bekæmpet pileurt i
parken og mange andre opgaver.
Vi har altid en gartnerelev på kirkegården.
Det er en vigtig opgave, at vi sikrer fremtidens anlægsgartnere. Lige nu har vi Andreas,
som bliver udlært i september 2021.
Andreas er en positiv, lærevillig ung mand,
der udvikler sin faglighed dag for dag, og
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det er dejligt at mærke, han brænder for faget. Der er meget en gartnerelev skal lære,
og med alle de nye tiltag på kirkegården
er det en god læreplads: plantekendskab,
beskæring og fældning, jordarbejde, sten
og belægningsarbejde, pleje af alle slags
grønne områder, flytning og deling af planter,
etablering af græs, græspleje, rådgivning
af kunder og design af gravsteder, bede og
arealer, og meget mere.
Kirkegården kan tilbyde de fleste opgaver,
dog har vi ikke de store belægningsopgaver.
Afhængig af elevens interessefelt, kan de
enten blive grå eller grønne anlægsgartnere.
Andreas har valgt at blive grøn anlægsgartner, hvilket passer helt perfekt til en
kirkegård.
Grøndalslund kirke og kirkegård hører til
under konceptet Grøn kirke. Og hvad betyder det?

Det betyder, at vi er et netværk af kirker, der
viser omtanke for vores jord ved at mindske
belastningen af klima og miljø gennem
konkrete tiltag. Vi skal være med til af
fremme og fastholde et grønt engagement
og ændre adfærd i en mere klimaansvarlig
og bæredygtig retning for kirken og kirkegården. Vi skal være med til at bidrage til viden
om og fokus (også teologisk) på de globale
klimaforandringer og miljøudfordringer, og
også årsager hertil.
På kirkegården arbejder vi hele tiden for
miljøet og videreudvikler vores skønne
grønne oase midt i Rødovre. Vi tager afsæt i
inspirationsmateriale fra Grøn kirke, videreuddanner os, indsamler viden både gennem
netværksgrupper og litteratur.
I løbet af 2020 vil der på hjemmesiden blive
lagt en artikel omkring, hvad kirkegården
faktisk gør lige nu og hvad der løbende
kommer til at ske.

Er du blevet nysgerrig på, hvad Grøn kirke
mere er, så kan du gå ind på vores hjemmesiden: https://www.gronkirke.dk/
Husk af følge med på vores hjemmeside:
https://www.groendalslundkirke.dk/ eller på
facebook.
Charlotte Nordman
Kirkegårdsleder
FRA PRÆSTERNE
Genkendelsens glæde
Som mennesker er vi vant til at indgå i selvvalgte fællesskaber. Steder hvor vi kan mødes med ligesindede om en sag og hvor vi
kan vælge at være sammen med dem, der
ligner os, tænker som os, og sætter pris på
det samme som os.
På sin vis er kirken at betragte som endnu
en forening, og så alligevel ikke. For troens
fællesskab er et andet. For her handler det
om at være ét, ikke at være ens.
Og lige nøjagtig denne væren ét kan kun
finde sted i kærlighed. Til gengæld kan den
så udspille sig hvor som helst. Mellem hvem
som helst.
For det, kærlighed gør, er ikke at mødes
om noget, man kan være enige om, men at
forene det, der er forskelligt. I kærligheden
holder man ikke op med at være forskellige,
nej, kærligheden binder forskellighederne
sammen, og gør det fælles vigtigt.
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Den enhed er ikke begrundet i andet, end at
vi er mennesker. Der skeles ikke til præstationer, eller tilhørsforhold. Om man er pensionist eller snart student, forretningsdrivende
eller arbejdsløs.
Alles værdi er lige stor. Om man er enige
eller ej.
Men det er heller ikke altid fryd og gammen
at være en del af det fællesskab.
Der er dage plaget af angst, eller af skam,
eller sorg. Dage med vrede, utilstrækkelighed eller håbløshed. De er ikke behagelige.
Men de er menneskelige.
Det er dem, der får mig til at føle mig allermest alene. Men også dem jeg har til fælles
med alle andre.
De sidste måneder har mange været
afskåret fra omverden. Afskåret fra genkendelsen. Fra at mødes med andre, der
kunne huske os på, at vi alle sammen har
det sådan nogle gange. At vi især alle har
oplevet angsten, frustrationen, håbløsheden
og ensomheden. Men at vi det til trods ikke
er alene.
Det er det, der gør isolation nærmest ubærlig. Og behovet for oprør kommer ikke af
ligegyldighed eller kedsomhed.
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Men af trangen til at blive genkendt i sin
menneskelighed.
Og det er det, der gør, at vi må vise hensyn
alle sammen, både til angste og til de frygt-

løse, til dem vi er enige med, og dem som vi
har svært ved at forstå. For det er det, der gør
det muligt for mennesker ikke bare at overleve, men at leve. At føle sig som en del af
verden. Af enheden i al dens forskellighed.
At se sig genkendt som menneske.

øvrige skoler lørdag den 8. maj 2021.
Onsdag den 2. september er der introaften i
kirken. Vi begynder med Engletime kl. 17.30
og spiser sammen efterfølgende i sognegården. Kl. 19 er der så intro i kirken for både
konfirmander og forældre.

Louise Marinus Mouritzen
Sognepræst

Er konfirmanden ikke døbt endnu, gør vi det
ved gudstjenesten 2. påskedag, mandag
den 5. april 2021.
Vi glæder os til at se jer.
Hilsen præsterne Louise og Martin

INDSKRIVNING AF KONFIRMANDER
Så er det allerede tid til at tænke på næste
års konfirmander.
Indskrivningen af konfirmander til konfirmation i maj 2021 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 lørdag
den 1. maj 2021 og 8.c og konfirmander fra

BÆREDYGTIGE KONFIRMATIONSKJOLER
Det er en stor ting at blive konfirmeret. Ved
konfirmationsforberedelse hos præsten
overvejes livets store spørgsmål, og de
kommende konfirmander gøres åndeligt
myndige. Men selve festen fylder naturligvis
også meget. Der planlægges og forberedes
i flere måneder før den store dag. En af de
ting der fylder meget, især hos pigerne, er
tøjet. Mange drømmer om og leder efter
den helt rigtige konfirmationskjole, der både
passer til deres stil og familiens økonomi.
Grøndalslund Sogns Menighedspleje har et
projekt, hvor vi indsamler brugte konfirmationskjoler og låner dem ud til kommende
konfirmander. Projektet samarbejder med
alle menighedsplejerne i Rødovre, så alle
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NYT FRA AKTIVITETSUDVALGET
Heldagstur
Torsdag den 8. oktober 2020 inviterer
Grøndalslund Kirke på heldagsudflugt til den
nye kirke i Jyllinge og Vikingeskibsmuseet i
Roskilde.

konfirmander kan låne. Vi har allerede en
stor samling kjoler, men vi modtager gerne
flere. Der er både retro-kjoler fra 80érne og
kjoler fra de sidste par sæsoner.

Vi mødes kl. 9.15 til morgensang i vor egen
kirke. Vi stiger derefter ombord i bussen og
kører mod den gamle konge- og bispeby.
På vejen nyder vi en kop kaffe eller the.
Inden frokosten, som vi skal nyde på Svogerslev Kro, gør vi et stop i Jyllinge for at se
Hellig Kors Kirke, som blev indviet i 2008.
Kirken ligger med en fantastisk udsigt til
Roskilde fjord.

Når vi har nydt et dejligt måltid på kroen,
kører bussen til Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Her vil vi få en guidet tur, hvor vi skal
høre om de fantastiske skibe, som vikingerne byggede og derefter brugte til deres
rejser rundt i verden.
Efter en dejlig dag rig på oplevelser er vi
tilbage i Rødovre senest kl. 18.
Pris for hele dagen 200 kr. Tilmelding og
betaling til Kirkekontoret senest torsdag den
1. oktober.
Janne Christiansen
Formand for aktivitetsudvalget

Vi ved, at klimaet og det at leve bæredygtigt
fylder meget hos mange unge. Foruden at
være meget dyre, er konfirmationskjoler
heller ikke særlig bæredygtige, da de jo ofte
kun bruges én dag. Ved at låne kjolen hos
os, kan man altså både spare penge og
være med til at passe på miljøet.
Kontakt kirke- og kulturmedarbejder Signe
på 2912 6616 eller sbha@km.dk.
Menighedsplejen
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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.
Aktivitetsudvalget

STRIKKEMARATON
Strikkemaraton til fordel for hjemløse
Søndag den 30. 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.
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Igen i år er det hjemløse, der bliver modtagere af det, vi strikker og de penge, der
kommer ind for frokost og aftensmad.
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
Signe på 2912 6616 eller sbha@km.dk
Dagen begynder kl. 10. Kl. 17 er der gudstjeneste, hvorunder man gerne må strikke.

ET LILLE LYS I ET STORT MØRKE
- Armenien og Karen Jeppe
Mandag den 7. september 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

UDSAT
TIL DEN
7. SEPT.

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 31.
august til Grøndalslund kirkekontor 3670
7400 eller på groendalslund.sogn@km.dk
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Søndag den 30. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 29. kl. 11

11. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 23. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 19. kl. 11.30

10. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 16. kl. 10

9. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 9. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 5. kl. 11.30

8. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 2. kl. 10

AUGUST

7. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 26. kl. 17

Onsdag den 9. kl. 10

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

Mandag den 7. kl. 18

Matiné

Fredag den 4. kl. 11

Informationsmøde for konfirmander
2021 efter Engletimen

Onsdag den 2. kl. 19

SEPTEMBER

Strikkemaraton

Søndag den 30. kl. 10

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 26. kl. 18

Onsdagscafé

Onsdag den 26. kl. 10

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg, dernæst Menighedsmøde

Tirsdag den 18. kl. 19

Onsdagscafé

Onsdag den 12. kl. 10

Matiné

Onsdag den 22. kl. 11.30
Frokostandagt

AUGUST

Fredag den 7. kl. 11

Onsdagscafé

Onsdag den 29. kl. 10

Sommerkoncert

Søndag den 26. kl. 14.30

Onsdagscafé

Onsdag den 15. kl. 10

Onsdagscafé

Onsdag den 1. kl. 10

JULI

KIRKEKALENDER

6. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 19. kl. 10

5. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 12. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 8. kl. 11.30

4. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 5. kl. 10

JULI

GUDSTJENESTER
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16. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 27. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 26. kl. 11

15. s. e. Trinitatis
Høstgudstjeneste
Martin Holt Jensen

Søndag den 20. kl. 10

Frokostandagt

Onsdag den 16. kl. 11.30

14. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 13. kl. 10

Heldagstur

fortsætter på side 12

Torsdag den 8. kl. 9.15-18

Onsdagscafé

Onsdag den 7. kl. 10

Matiné

Fredag den 2. kl. 11

OKTOBER

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 30. kl. 18

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 24. kl. 14

Onsdagscafé

Onsdag den 23. kl. 10

13. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Høstfrokost

Søndag den 6. kl. 10

Engletime

Søndag den 20. kl. 11

Valgforsamling

Tirsdag den 15. kl. 19

Onsdagscafé

Onsdag den 9. kl. 10

Onsdag den 2. kl. 17.30

SEPTEMBER

12. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 30. kl. 17
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20. s. e. Trinitatis
B.U.S.K
Louise Marinus Mouritzen og Martin
Holt Jensen

Søndag den 25. kl. 17

Lørdagsdåb

Lørdag den 24. kl. 11

Frokostandagt

Onsdag den 21. kl. 11.30

19. s. e. Trinitatis
Martin Holt Jensen

Søndag den 18. kl. 10

18. s. e. Trinitatis
N.N

Søndag den 11. kl. 10

Engletime
Bedsteforældredag

Onsdag den 7. kl. 17.30

17. s. e. Trinitatis
Louise Marinus Mouritzen

Søndag den 4. kl. 10

OKTOBER

GUDSTJENESTER

Offentligt menighedsrådsmøde

Onsdag den 28. kl. 18

Studiekreds v. Martin Holt Jensen

Torsdag den 22. kl. 14

Onsdagscafé

Onsdag den 21. kl. 10

KIRKEKALENDER

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

HØSTGUDSTJENESTE OG HØSTFROKOST
Høst er på en og samme tid en forfaldshistorie og en fortælling om overflod. Det er en
årstid, der vidner om, hvilke privilegier nogle
har frem for andre. Derfor bliver høstgudstjenesten måske ikke så meget en fejring af
forrådet og den gode høst, men en påmindelse om, hvad vi dagligt tager for givet. Gud
har skabt en jord så rig og frodig, at den kan
brødføde hele verdens befolkning to gange.
Men vi har stadig ikke lært at dele, det er
vores forfaldshistorie: at vi går vinteren i
møde med fulde maver og fyldte spisekamre, mens andre må sulte og flygte fra deres
hjem, fordi de intet har.

Men fortællingen om overflod er, at vi hver
dag får givet muligheden for at dele ud af
vores overflod: af vores æbler, korn og smil
til dem, som er i underskud.
Høstgudstjenesten er en festlig markering
af vores alles forbindelse til skaberværket
og til Gud. Vi synger skønne salmer, og efter
gudstjenesten spiser vi frokost sammen i
sognegården. Vi deler og smiler til hinanden
og beder om, at vi bliver bedre til at give
andre af vores overskud.
Søndag den 20. september kl. 10
Martin Holt Jensen, Sognepræst
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GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

UDSAT
TIL DENI
26. JUL

Sommerkoncert
Søndag den 26. juli kl. 14.30
Man kan opleve Marie Dreisig, sopran, Bue Skov Thomassen på klarinet og
Rune Skov Thomassen (kirkens organist) på flygel.
Rune, Bue og Marie byder velkommen til 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 ENTRÉ
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SOMMERKONCERT

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD

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, og hvor mange
træer er ikke engang 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 folkekirken 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.
I år er overskriften ”Spirerne i Guds have”.
Vi er alle plantet i Guds have her på jorden,
vi skal vokse og gro, men samtidig give

plads til hinanden. Gud kalder os til at hjælpe
hinanden, så vi alle kan være her - vi skal
bare svare ja.
Alle er velkomne til gudstjenesten, hvor
konfirmander, minikonfirmander og FDFér
medvirker.
Søndag den 25. oktober kl. 17
Martin Holt Jensen
Sognepræst
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GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
BØRN I KIRKEN
Vi har mange dåb i Grøndalslund Kirke, og
alene af den grund er der tit børn i kirken
om søndagen. Vi synes, at børn er søde, sjove
og dejlige, og derfor vil vi gerne have, at det
skal være en god oplevelse for børnene at
være i kirken. Det er en god tradition at lære
sine børn at gå i kirke.
Ved gudstjenesten søndag kl. 10, deltager
man ved at se, lytte og synge. Bliver der for

lang tid for børnene, kan man altid låne lidt
bøger eller legesager i kirken, så tiden kan
gå lidt hurtigere. Man må også gerne gå lidt
ud af kirkerummet. Vi har et værelse fyldt
med legesager, og der er en højttaler, så
man stadig kan høre, hvad der sker i kirken.
Hvor i himlen er Gud?
Børn skal ikke være ret gamle, før de begynder at tænke over tilværelsens store ting.
Børn funderer over livet og døden, kærlighed, vrede og mange andre ting.
Derfor holder vi den første onsdag i måneden kl. 17.30 gudstjenester mest for børn
(og deres forældre). Vi kalder dem Engletimer.
”Hvorfor betyder regnbuer håb?”, ”Er engle
usynlige?” og ”hvad fik Jesus egentlig i julegave?” Det er ikke alting, der kan forklares,
men derfor kan man godt blive klogere af at
undre sig sammen, når vi hører og leger os
igennem de gamle fortællinger fra Bibelen.
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Efter gudstjenesten spiser vi sammen, og vi
slutter med en kreativ aktivitet for børnene
inspireret af det, vi har talt om i kirken:
englelige-fodaftryk, kærlighed at dele ud af,
lys i mørket eller klimavenlige æbletryk med
æbler fra paradisets have. Imens kan de
voksne slappe af med en kop kaffe.

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD
VI MANGLER

BLADUDDELERE

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

MINIKONFIRMAND
I Grøndalslund Kirke
Til Minikonfirmand er der masser af tid! Tid
til at snakke om alt mellem himmel og jord.
Tid til at høre bibelhistorie. Tid til at lege,
synge, spille teater, være kreative. Tid til at
gå på opdagelse i kirken og på kirkegården.

Kirke- & kulturmedarbejder Signe står for
forløbet, men præsterne medvirker også ved
flere lejligheder.
Minikonfirmand mødes torsdage kl. 14-16.
Første gang den 10. september.
Spørgsmål og tilmelding på 2912 6616 eller
sbha@km.dk

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.

Signe Bang Hansen
Kirke- og kulturmedarbejder
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OPSLAGSTAVLEN
Engletime

. 17.30
i måneden kl
Første onsdag en kort børnevenlig
indbyder vi til rfulgt af fællesspisning.
efte
gudstjeneste, ed en kreativ aktivitet for
Vi slutter m en rolig kop kaffe til
børnene og voksne.
de
at deltage,
Det er gratis melde sig til.
ke
ik
og man skal
Datoer:
2. september ldredag
dsteforæ
7. oktober: Be e i juli og august
im
et
gl
En
Ingen

Grøndalslundkoret

Har du lyst til at synge- så kom og vær
med i Grøndalslundkoret.
Her er der en optimistisk stem
søde og positive mennesker. Fokus erning, og man møder mange
på at synge, men vi har det sjovt,
og der bliver grinet meget.
Hvert år afholder Grøndalslundkoret
to koncerter i Grøndalslund kirke.
Desuden medvirker koret ved gudstjene
ster,
lokalområdet og medvirker ved foren synger på plejehjem i
ingsarrangementer.
Vi øver hver tirsdag fra 18.45 til 21.3
0 i Grøndalslund Sognegård
fra september til og med maj.
Kontakt: Korleder Tommy Østerlind
2183
bestyrelsesmedlem Karin Hansen 42218285 eller
1069.

Frokostandagt

Vi mødes kl. 11.30 til en
Der er læsning fra Bibelenandagt i kirken.
og vi lytter til musik og syn med refleksion,
ger
Således mættet på musik smukke salmer.
og ord
spiser vi frokost sammen.om Gud,
Der er altid noget at snakke
snakke med, når vi mødes om, og nogen at
til frokostandagt.
Ingen tilmelding
Datoer:
8. juli – 22. juli – 5. august
– 19.
16. september – 21. oktobeaugust
r
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Matiné

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:
ber
– 4. septem
st
gu
7. au
r
be
2. okto
é i juli
Ingen matin

ang
Babysalmesnnem sang,

d, hvor vi ge
lege
En rolig stungestik, berøring, sang nser.
,
er
ls
nes sa
er
by
bevæge
ba
er
imuler
mdr.)
og salmer st helt små børn (2-10
Det er for de deres forældre.
i
og
9.45-10.30
sdag fra kl.
g
Vi mødes on et, hvor sangpædago e for
kirkerumm ard Lauritsen vil sørg eligt
ga
hygg
Marie Vester. Efterfølgende er der ården.
eg
programmet en kop kaffe i sogn er 200 kr.
samvær og 10 gange, og kost muligt,
på
Et forløb er undervejs i et forløb erldet.
Tilmelding t der er pladser på ho
såfrem
toret
til kirkekon
Tilmelding 70 7400.
på 36

Bibelstudiekreds om
Johannesevangelie
t

Onsdagscafé

Menighedsplejens On
onsdage i ulige uger sdagscafé holder åbent
Det er stedet, hvor makl. 10-12 i sognegården.
n kan hygge med an
dre,
nyde en kop ka
Nogle gange er der ffe og en bid brød.
et
lille
op
læ
g,
som kan
omhandle alt fra an
derle
interesser. Alle har des oplevelser til særlige
en historie at fortæ
lle.
Har du lyst til at dele
så kontakt Signe på din historie,
2912 6616.
Datoer for oplæg
under menupunktetkan ses på hjemmesiden,
ak
eller men kan få en tiviteter og onsdagscafé,
flyer på kirkekontoret
.

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
tvivl og for vores
Martin Holt Jensen forståelse af hinanden.
leder studiekredsen
noget om baggrun
og forbereder
Man kan sagtens de den, bibel- og kirkehistorien for detil hver gang
t, vi læser.
ltage som ny, eller
sp
Vi mødes torsdage ringe en gang eller to over.
kl. 14-16.
Datoer:
24. september – 22
. oktober
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KIRKELIGE ADRESSER OG OPLYSNINGER TILHØRERENDE GRØNDALSLUND KIRKE
Kirkekontor: Kirkekoordinator/Kordegn
Bettina Bisted Pedersen
Tårnvej 350, 2610 Rødovre
Tlf.: 3670 7400
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
Mail: mhje@km.dk
Mandag er fridag

Sognepræst

Louise Marinus Mouritzen
Tårnvej 352, 2610 Rødovre
Tlf.: 3670 2370
Mobiltlf.: 2120 3352
Mail: slk@km.dk
Mandag er fridag

Kirketjener

Per Kirkeby Andersen / Lisbet Hansen
Tlf.: 2327 1382
Mandag er fridag

Organist (til og med 31. august)
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Rune Skov Thomassen
Tlf.: 4141 0355
Mail: runeskovthomassen@gmail.com
Mandag er fridag

Kirke- og kulturmedarbejder
Signe Bang Hansen
Tlf.: 2912 6616
Mail sbha@km.dk

Kirkelig vejviser

Postadresse: Tårnvej 350, 2610 Rødovre
Mail: 7138@sogn.dk
Formand: Karsten Køllund

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.

Kirkeværge

Kirkebil

Menighedsrådet

Ove Sørensen
Tlf.: 2442 5199

Hjemmeside

www.groendalslundkirke.dk

Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder
Charlotte Nordman
Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre
Tlf.: 3670 7400 #3
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

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
Mail: sbha@km.dk

Konfirmationer i 2021

Nyager Skoles 8.x og 8.y konfirmeres
1. maj 2021. Nyager Skoles 8.z
og konfirmander fra øvrige skoler
konfirmeres 8. maj 2021.

Næste nummer

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

