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Minikonfirmandundervisning
– et nyt tilbud, til børn i 3. klasse

Tirsdag d. 6. september 2011 kl. 14 
- 15.30, vil vi for første gang i Ve-
stervang Kirke undervise minikonfir-
mander. Minikonfirmander er elever 
fra 3. klasse, der kommer i kirken og 
modtager undervisning i et forløb på 8 
tirsdage efter skoletid. Vi vil gøre bør-
nene fortrolige med elementer i den 
kristne børnelærdom og samtidig give 

dem en fortrolighed med kirken. Dette 
vil ske i samvær med børnene omkring 
bibelfortælling, salmer, trosbekendel-
sen og fadervor. Vi synger hver gang 
og laver hver gang noget kreativt, så vi 
lærer gennem flere sanser. Det er ikke 
kun de bogligt stærke, der får noget ud 
af at komme, for vi leger viden ind, 
ved at lave flammesværd, ved at bage 
eller andet.
Det vil være gratis at følge undervis-
ningen, og det er ikke et krav, at bør-
nene er døbt.
Tilmelding kan ske på kirkens kontor 
senest d. 15. august. Vi håber at fylde 
Vestervang Kirke med glade minikon-
firmander.

Mette Dansøn

Besøgstjenesten

Hvad er en besøgsven?
En besøgsven skal:
-  have lyst til at besøge et medmenne-

ske.
- være stabil og overholde aftaler.
- kunne lytte.
- have respekt for sit medmenneske.

Hvad kan en besøgsven  bruges til?
- at snakke med.
- at gå tur med.
- at drikke kaffe med.
-  at ledsage til koncert, foredrag, i kir-

ke eller andet.
- oplæsning af avis eller bog.
- at se tv eller spille kort med.

Hvem kan få besøg?
Mennesker, der p. g. a. af ensomhed, 
handicap eller andet har brug for et an-
det menneske at være sammen med.

Kontakt: Kirketjener Merethe Knud-
sen, tlf. 49 25 01 64

Undervisning i kirken
Eva Müllertz, medl. af menigheds-
rådet og Mette Dansøn, sognepræst:

Dette menighedsblad har vi valgt at 
give et tema, idet vi i bladet sætter 
fokus på: ”Undervisning”. Grunden 
dertil er, at vi i Vestervang Kirke ef-
ter sommerferien vil komme med et 
nyt undervisningstilbud, nemlig tilbud 
om minikonfirmandundervisning 
for børn i 3. klasse, og kendskabet til 
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det undervisningstilbud vil vi gerne 
udbrede samtidig med, at vi får gjort 
opmærksom på en meget stor del af de 
aktiviteter, vi har i kirken; for der fore-
går rigtig meget undervisning i kirken. 
Eva og Mette fortæller her om, hvor-
dan de har mødt kirkelig undervisning 
og inspiration som børn:

Eva: ”Som barn havde jeg ikke mulig-
hed for at være spejder. Der var ingen 
spejderbevægelser i Stensballe ved 
Horsens, hvor jeg voksede op. Men i 
Stensballe Skole indledtes dagen med 
morgensang, og da jeg som voksen 
selv blev lærer, sang jeg også med min 
klasse, når jeg havde dem i morgenti-
men. I barneårene var jeg ofte med min 
bedstemor, der boede hos os, til guds-
tjeneste i Væhr Kirke. Både derved og 
i forbindelse med morgensangen fik jeg 
et godt indblik i den danske sangskat 
og glæden ved at synge, hvilket har be-
riget min tilværelse fremover.”

Mette: ”Da jeg var barn var jeg 
FPF´er, jeg gik på en skole med mor-
gensang, hvor vi sang morgensalmer, 
og jeg gik i ”søndagsskolens lørdagsti-
me”, som det hed, der hvor jeg boede. 
Det var alt sammen kristne aktiviteter, 
der ikke foregik i kirken, men i skolen, i 
forsamlingshuset, hvor også FPF´erne 
havde hjemme. Mange af mine venner 
var også FPF´ere og FDF´ere, mange 
af mine venner gik også i søndagssko-
len, og alle tog del i morgensangen. 
Sådan ser verden bare ikke ud mere, 
mor-gensang med salmer findes ikke 
længere i folkeskolen, og det er et stort 
kristent traditionstab. Man kan som 

kirke begræde det, eller man kan tilby-
de noget i stedet for. I Vestervang sid-
der vi ikke med hænderne i skødet og 
græder over, at verden ikke ser ud, som 
den en gang gjorde, vi giver en række 
tilbud, som langt overgår de tilbud Eva 
og jeg havde, da vi var børn.”
I Vestervang Kirke kan man som barn 
komme med en forælder eller bedste-
forælder, til babysalmesang og til bør-
negudstjenester, og man kan komme 
til familietjenestens spiseaftner med 
hygge for børn. I familietjenesten er 
der en lang række tilbud, et af dem er 
lektiehjælp, det vil vi også gerne gøre 
opmærksom på i dette menighedsblad.
Når man er stor nok til at komme uden 
en voksen, kan man blive korpige og 
konfirmand, og efter sommerferien kan 
man, hvis man går i 3. klasse, blive 
minikonfirmand. Derudover kan man 
med sin skoleklasse komme på besøg 
i kirken, idet vi i Vestervang Kirke del-
tager i Folkekirkens Skoletjeneste, som 
vi gerne her vil sprede kendskabet til. 
Har man lyst til at høre mere om FDF 
og KFUM, er der også kontaktoplys-
ninger i bladet, der er mange mulighe-
der ved Vestervang Kirke for at have et 
aktivt fritidsliv med indhold.
Voksne, som kommer i Vestervang Kir-
ke, bliver ikke decideret undervist, men 
kan deltage i forskellige arrangemen-
ter og derigennem få formidlet ny vi-
den i et spændende fællesskab. Der er 
studiekredse, som man aktivt kan del-
tage i, og Søren Kristoffersen vil i dette 
blad skrive om studie/ litteraturkreds. 
Desuden skriver Beate Baumann om 
Eftermiddagsklubben, hvor der også 
altid er spændende foredrag.
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Konfirmandundervisning

Indtil videre har vi blandt andet lært 
trosbekendelsen og Fadervor. Vi har 
også set film om, hvordan det er at 
være fængselspræst, og om kampe og 
tro. Vi har lige været til sådan en af-
ten for alle konfirmanderne i hele vo-
res provsti. Det var meget hyggeligt. 
Vi sang fire salmer: ”Det lakker nu ad 
aften brat”, ”Aleneste Gud i himme-
rig”, ”Du, som har tændt millioner af 
stjerner”, ”Uberørt af byens travlhed” 
og trosbekendelsen og fadervor selv-
følgelig. Temaet var fortid og længsel 
– nutid og forløsning. Vi var ret man-
ge, så vi sad lidt klemt, selvom det er 
store kirker, vi var både i Sankt Mariæ 
kirke og Sankt Olai. Der var også me-
nighedsrådsmedlemmer klædt ud som 
munke. Lige nu er vi i gang med at 
høre om Martin Luther og hans liv.

Sofie

Folkekirkens Skoletjeneste

Gennem en årrække har det i Helsin-
gør Kommune været muligt for skoler-
ne at deltage i de tilbud, som udbydes 
af Folkekirkens Skoletjeneste, såfremt 
det pågældende sogn var en aktiv med-
spiller. Vestervang Sogn har været med 
hele vejen. For et par år siden blev Fre-
densborg Kommune tilknyttet, hvilket 
betød, at det beløb, som de enkelte 
menighedsråd betaler, blev nedsat til 
50.000 kr.. Der udbydes årligt en halv 
snes undervisningsprojekter fordelt 
over alle klassetrin og tre-fire kurser 
for præster og lærere. 

John Rydahl har gennem alle årene 
været den pædagogiske konsulent i 
Folkekirkens Skoletjeneste, og indtil 
2009 var det cand. teol. Anne Birgitte 
Zoega, der var teologen bag projek-
terne. Da tog Ingrid Ank over, men 
hun har ikke sat sine fingeraftryk på så 
mange af udbuddene, da hun har haft 
barselsorlov og for øvrigt har opsagt 
jobbet pr. 1. marts til fordel for et til-
svarende andetsteds. Der er dog ansat 
en vikar, som er fortrolig med dette ar-
bejde, indtil stillingen kan blive ende-
ligt besat pr. 1. aug.

Et af tilbuddene har ofte været et sal-
mesangsprojekt, hvor eleverne på mel-
lemtrinnet præsenteres for fem salmer, 
både velkendte og nyere, sammensat 
efter et tema. I 2010 var temaet SKA-
BELSEN, og de fem salmer var: ”I 
østen stiger solen op”, ”Herre Gud! 
Dit dyre navn og ære”, ”Menneske, din 
egen magt”, ”Op al den ting, som Gud 

På billedet ses i midten Laura, der efter hun er 
begyndt at komme til konfirmationsundervisning 
er begyndt at synge i kirkens pigekor. Sofie(th), 
som har skrevet denne lille artikel, og Maja, der 
er blevet besøgsven, efter at hun i konfirmations-
undervisningen hørte om, at der ved Vestervang 
Kirke er besøgsvenner.
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har gjort” og ”Spænd over os dit him-
melsejl”. Der arbejdes med salmerne i 
klassen ud fra et undervisningsoplæg, 
der også omfatter en CD med sal-mer-
ne indspillet. Der aflægges et besøg i 
sognekirken for at varme op til de to 
afslutninger i henholdsvis Helsingør 
Domkirke og Hørsholm Kirke, hvor de 
mange elever mødtes og sang af hjer-
tets lyst.

Det er især eleverne i de yngste klas-
ser og på mellemtrinnet, der deltager 
i tilbuddene. Kigger vi på tilbuddene 
for 2010 var topscoreren ”Symboler og 
mosaik”, hvor 67 klasser deltog, mens 
et projekt, der lagde op til et tværfag-
ligt samarbejde mellem kristendoms-
kundskab, historie og engelsk, ”Oh 
happy day!”, hvor gospelmusikken 
blev sat ind i den historiske sammen-
hæng, samlede 50 klasser. 
”Godt og ondt”, et rollespilsprojekt 
over legenden om Sankt Georg og 
dragen engagerede 25 klasser. Selv 
om projektet ”Skyldig?” om straf og 
tilgivelse kun blev modtaget af fem 
klasser, fungerede det så godt, at man 
agter at fortsætte samarbejdet med de 
to gæstelærere, en arresthuspræst og 
en tidligere indsat og udbyde projektet 
igen i en varieret form.

Når jeg ser de mange spændende un-
dervisningsoplæg, kan jeg ærgre mig 
lidt over, at muligheden for at deltage 
i Folkekirkens Skoletjeneste ikke ek-
sisterede, mens jeg var lærer. Jeg un-
derviste også i kristendomskundskab, 
og gjorde det så godt, jeg kunne. Helt 
ringe har det nok ikke været. Det glæ-

dede mig i hvert fald, da jeg for et par 
år siden mødte en mor til Thomas, der 
i mellemtiden var blevet en stor knægt 
på godt 30. Da han havde talt med sin 
mor om skolegangen, bemærkede han, 
at det bedste i skolen var, når jeg for-
talte bibelhistorie!

Mette Dansøn og jeg deltog den 24. 
feb. i et velbesøgt og inspirerende re-
præsentantskabsmøde i Sthens Kirke. 
Her blev sløret løftet for mulige kom-
mende arrangementer, og deltagerne 
blev opfordret til at komme med input 
til en idébank. 
Efter at have haft indblik i Folkekir-
kens Skoletjeneste gennem nogle år er 
det mit indtryk, at vi virkelig får valuta 
for pengene, idet den giver lærerne en 
god mulighed for at finde inspiration 
til undervisningen.                                                               

Eva Müllertz
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Kors på kirken

Efter mere end 40 år har Vestervang 
Kirke nu fået et kors på ydervæggen af 
kirken!
Korset er fremstillet af et af vore sogne-
børn, pensioneret smed Sigurd Jensen.

Det er til dels fremstillet på Hammer-
møllen i Hellebæk, hvor Sigurd ind 
imellem viser det gamle håndværk til 
glæde for de mange besøgende.

Skønlitteratur i kirken
- ny litteraturkreds til efteråret.

At læse en skønlitterær bog kan være 
både en æstetisk nydelse og en øjenåb-
ner. Hvis først man har fået øjnene op 
for skønlitteraturens brogede verden, 
fra krimier over historiske romaner til 
verdenslitteratur, der rammer lige ned 
i – eller udstiller - tidsånden på tværs 
af sproggrænser, så er det svært at lade 
være med at lade sig forføre. Der kan 
være meget livsvisdom at hente i fikti-
onen, forstået på den måde, at selv om 

historien er opdigtet, så udsiger den 
noget sandt om det at være menneske. 
Når jeg nu på tredje år i Vestervang 
Kirke arrangerer litteraturkreds, så er 
det gerne med fokus på forfattere, som 
graver lidt dybere ned under overfladen 
og tør gå i clinch med spørgsmålet om, 
hvad det vil sige at være menneske. 
Hensigten med litteraturkredsen er ikke 
at nå frem til et kristeligt ”udkog” af de 
bøger, vi læser, men fordomsfrit at kun-
ne diskutere de temaer, som bøgerne 
rejser, og så lade deltagerne få det med 
hjem, de kan. Det er også en slags un-
dervisning, men ikke i den forstand, at 
vi skal nå et bestemt resultat eller være 
enige om en konklusion. Men derimod 
undervisning forstået som indlæring 
gennem den proces, som man naturligt 
indgår i gennem en litteraturkreds. Som 
mødeleder satser jeg på, at selve det at 
være med som aktiv læser og diskussi-
onsdeltager opleves som noget, der gi-
ver noget andet og mere, end hvis man 
bare sidder derhjemme i stuen og læser. 
Det er min erfaring, at en litteratur-
kreds kan være et forum, hvor der bli-
ver åbnet op for rigtig mange emner og 
spørgsmål, som er vigtige for at forstå 
sig selv som menneske. Og at en god 
læseoplevelse, der deles med andre, på 
den måde kan være en inspiration til at 
se på sig selv og sine normer og livs-
værdier på en ny måde. Det er i hvert 
fald den risiko, man løber!

Til efteråret står den på tre romaner 
med tre forskellige forfattere. Det er 
første gang jeg prøver det. Jeg plejer 
at holde mig til én forfatter pr. studie-
kreds. Denne gang bliver det anderle-
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des. Til gengæld bliver der et samlet 
tema for litteraturkredsen, som kobler 
de tre romaner sammen og måske ka-
ster lys på hinanden. Og det tema hed-
der kort og godt: Familierelationer.                            
Vi lægger ud med Steinbeckklassike-
ren ”Øst for Paradis” fra 1952, som 
handler om to brødres indbyrdes ja-
lousi og higen efter anerkendelse og 
kærlighed fra deres far.                                      
Den næste bog hedder ”Soning” af 
forfatteren Ian McEwan og er fra 
2001. Den handler om to søstre, hvor 
den enes moralske fejltrin får skæbne-
svangre konsekvenser for den andens 
livsbane og kærlighedsliv. Og endelig 
skal vi læse Jodi Picoult’s roman fra 
2004, ”For min søsters skyld”, som 
tager temaet op om ”donorbørn”, hvor 
et ungt par sætter et barn i verden for 
at være ”reservelager” for deres første 
barn, der lider af leukæmi, men hvor 
historien tager flere overraskende drej-
ninger, inden vi når frem til slutningen. 

De tre aftener i efteråret er onsdagene 
d. 7. september, d. 5. oktober og d. 9. 
november. Tidspunktet er fra kl. 19 til 
21.30, med en kaffepause i midten, og 
vi mødes i en af konfirmandstuerne. De 
enkelte bøger bedes læst af deltagerne 
til hver gang, sådan at vi kan få en liv-
lig diskussion. Jeg kommer med et kort 
oplæg, og så er ordet frit. Tilmelding 
ønskes, da vi desværre maksimalt kan 
være 20 deltagere. 

Tilmelding på tlf. 49 75 05 45 eller 
20 14 56 26. Vel mødt!  
     

 Søren Kristoffersen

Visioner og ønsker

Efter vores rådsmøde den 22. juni kl. 
ca. 20.00 vil der være mulighed for at 
høre om de visioner og tanker, vi har 
omkring Vestervang Kirke i de kom-
mende år, samt at se regnskaber og 
budgetter. 
Efter mødet sidste år blev der skrevet 
en lang liste:
Hvad har vi nået? Hvad mangler vi sta-
digvæk?
Vores store problem er jo pladsmangel, 
vi har mange aktiviteter i Vestervang 
Kirke, og det er dejligt. 
Vi mangler børne- og ungdomslokaler, 
præstekontorer, bedre køkkenfacilite-
ter, depotplads og meget, meget mere. 
Vi håber, at vi kan få mulighed for end-
nu en tilbygning til glæde for os alle i 
kirken og sognet.

Vel mødt til visionsmødet den 22. juni 
kl. 20.00.

Beate Baumann
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Om Familietjenesten
 - og mulighed for lektiehjælp

I Familietjenesten i Helsingør, der har 
fungeret planmæssigt de sidste 3-4 år, 
er der mange forskellige tilbud. Mest 
markant er nok fællesspisningen, der 
finder sted en gang om måneden. Der 
indledes med en fællessang og en kort 
andagt, og efter spisning og kaffe er 
der mulighed for kreative aktiviteter 
eller bare lidt fortsat hyggesnak. Der 
møder mellem 40 og 50 op hver gang. 
Når dette blad udkommer, er der kun 
en enkelt spisning tilbage i denne sæ-
son: den 11. maj, men i august genop-
tages aktiviteten. Således er der spise-
aftner d. 17. august og 21. september, 
for at nævne de aftner, der ligger i den 
tidsramme dette blad gælder. Andagten 
begynder kl. 17.30, men allerede fra 
kl. 16 kan man komme forbi kirken til 
kaffe og samvær.
Som tidligere lærer står jeg som koor-
dinator for et tilbud i lektiehjælp. Jeg 
har været på Skolen ved Gurrevej gen-
nem en periode og har hjulpet en flok 
drenge i 3. klasse, men oftest foregår 
hjælpen hjemme hos mig. Det var en 
stor glæde, da jeg for et par år siden 
hjalp en pige, der skulle til prøve i 9. 
klasse, med forskellige fag. Hun fik en 
pæn afgangs prøve og valgte derefter et 
år på efterskole. I øjeblikket læser jeg 
tysk med en pige, der en tid havde fra-
valgt faget, men har genoptaget det for 
at have flere muligheder for det videre 
forløb.
Skulle der blandt læserne være en og 
anden, der kunne vise interesse for at 

give lektiehjælp, må man gerne kon-
takte mig. Det kan blive nødvendigt 
med en hjælpende hånd, hvis der kom-
mer ønske om hjælp fra flere, end jeg 
kan klare, da jeg også er engageret i 
andre aktiviteter.
Det er en glæde for os i Familietjene-
sten, at vi har fået et godt samarbejde 
med Vapnagård op at stå. Familietje-
nesten er nu repræsenteret en gang om 
ugen i dette boligområde. 
For aktiviteter i Familietjenesten hen-
viser jeg til vores folder eller til hjem-
mesiden: 
www.helsingorfamilietjenesten.dk 
hvor man også kan læse om besøgstje-
nesten.

Eva Müllertz

Babysalmesang

Den folkelige 
fællessang har 
altid været en 
væsentlig del 
af det danske 
kulturland-
skab; vi har 
højskolesang-
bogen, som
vi misundes for i mange lande, og vi 
har en tradition for at digte lejligheds-
sange til enhver festlig begivenhed i 
familie og vennekreds. De fleste dan-
skere, der har oplevet 2.verdenskrig, 
kan sikkert også se tilbage på Alsangen 
som et styrkende og opmuntrende ele-
ment i en voldsom og svær tid. 
I slutningen af 1900-tallet sneg der 
sig desværre en voldsom udtynding 
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af fællessangen ind i danskernes liv, 
og resultatet er et stort traditionstab, 
idet mange af tidens børn stort set kun 
kender døgnets musik og i alt for ringe 
omfang er vant til at bruge deres sang-
stemmer.
I folkekirken er denne tendens meget 
mærkbar, for børnene kender ingen 
salmer og har generelt meget svært ved 
at lade sig rive med af de toner og ord, 
der for dem er fremmede.
Det er en situation som folkekirken bør 
forholde sig aktivt til. Vi kan ikke bare 
sidde med hænderne i skødet og sukke 
over, hvad der mangler - vi bliver nødt 
til at forholde os nøgternt hertil og 
gøre noget aktivt for at imødegå denne 
mangel - en erkendelse, der er ved at 
vinde indpas i mange menigheder med 
mange positive tiltag til følge.
For eksempel har man oprettet mini-
konfirmandhold i mange kirker, og det 
seneste, og noget som har givet anled-
ning til lettere hovedrysten fra mange, 
er babysalmesangen. ”Babyer kan jo 

ikke synge” – næ, men deres mor og 
far kan – vel at mærke, når de får lært 
nogle sal-mer/sange. Og så opdager de, 
at kirken er et dejligt sted at være, og 
at der er nogle rare mennesker i kirken. 
At vi så samtidig kan give forældrene 
nogle ideer til musisk leg med deres 
børn er en bonus.
 
”Babyer kan ikke synge” – næ, men 
de kan lytte, og fra videnskabelige un-
dersøgelser ved vi, at de påvirkninger 
børnene får i en tidlig alder præger 
dem for resten af livet. Når de bliver 
ældre, og vi i kirken eller skolen gerne 
vil lære dem at synge ”I østen stiger 
solen op”, så er det ikke en fremmed 
verden, vi præsenterer for dem, det er 
en verden, som de måske ikke er sig 
bevidst, at de kender, men som i de-
res underbevidsthed er forbundet med 
noget trygt og dejligt, og som der ikke 
er noget odiøst ved at begive sig ind i.
Babysalmesangen er et af de under-
visningstiltag, det vil være en god ide 
at styrke i folkekirken for at imødegå 
tabet af fællessangen, for en gudstjene-
ste med en god fællessang af en aktiv 
menighed er noget af det mest opløf-
tende, der findes.

Leif Valbjørn

Sæsonen slutter i  
Vestervang Kirke med en lille  
babysalmesangs guds tjeneste,  

lørdag d. 7. maj kl. 10.00.
Alle er velkomne, mødre, fædre,  

bedster og søskende m. fl.
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Pigekoret
- Korsangen som socialt og kulturelt 
bærende element i kirken.

I koret lærer pigerne at synge, de læ-
rer gudstjenesten og kirkemusikken at 
kende, og de oplever et socialt fælles-
skab i korarbejdet. De mange piger, 
der i en periode er med i koret, får et 
kendskab til kirken og dens budskab, 
som mange af dem ellers ikke ville 
have fået. Og dermed bliver koret en 
nøgle til kirkens fremtid, et vigtigt kir-
keligt børne- og ungdomsarbejde.
Gennem korarbejdet udvikles stem-
men og evnen til at synge sammen med 
andre, enstemmigt eller flerstemmigt.  

Pigerne oplever glæden og fællesska-
bet ved at synge i kor, hvor samarbejde 
og hensyntagen til hinanden er en nød-
vendighed. Vi arbejder mod gode mu-
sikalske oplevelser, som udvikler den 
glæde ved at synge, som er al sangs 
vigtige grundlag.

I undervisningen af Pigekoret arbejder 
vi også for den almene musiske dan-
nelse; hvordan en sang er bygget op, 
at kunne følge med i noderne, at kunne 
genkende dur og mol, kendskab til Sal-
men og det tekstlige indhold, og at pi-
gerne bliver fortrolige med gudstjene-
stens liturgiske og musikalske sprog.

Anne-Katrine Kirst

Sangaftener

De første sangaftener efter sommerfe-
rien er:

Fredag d. 23. september kl.18.30
Anne-Katrine Kirst & Co: 
Musik til tiden

Fredag d. 25. november kl.18.30
Inge Marstal og Visti Hald: 
Carl Nielsen

Husk tilmelding til kontoret, hvis 
man ønsker at deltage i spisningen.

Sangen begynder kl. 20.00 – hertil er 
tilmelding ikke nødvendig.

Andre gudstjenester i  
Vestervang Sogn

Kirkesalen, Helsingør sygehus: 
1. og 3. torsdag i måneden kl. 15.30

Plejehjemmene Montebello og  
Kristinehøj:

3. torsdag i måneden  
kl. 13.15 og 14.30
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Eftermiddagsklubben

Vi er nu i eftermiddagsklubben ved at 
slutte dette års aktiviteter.
Vi har haft mange dejlige eftermiddage 
med gode foredragsholdere samt godt 
samvær
Vi står nu foran vores sidste møde d. 6. 
april, hvor vi får besøg af Rita Poul-
sen, der vil fortælle om sit arbejde i for-
eningen Børns vilkår.

Den 4. maj skal vi på vores årlige ud-
flugt; den endelige invitationen bliver 
uddelt på mødet d. 6. april. Jeg kan 
dog allerede nu røbe, at vi skal besøge 
den nyrestaurerede Roskilde Domkirke 
samt spise middag på Restaurant Top-
pen. Vi håber, at vi (som vi plejer) vil få 
en rigtig dejlig dag.

Vi er nu i gang med at arrangere næste 
års aktiviteter. Vi har mange gode for-
slag i spil, så vi håber at vi kan få det 
hele til at falde på plads.

OBS!! Fra næste år har vi ændret 
vores mødetider: OBS!!

fra september vil vore møder 
begynde kl. 14.00 og vare til kl. 16.00.

Vi har fornemmet en del uro omkring 
afslutning på møderne, så vi håber at 
dette kan være en løsning. 
Møderne er som sædvanlig den første 
onsdag i måneden, begyndende i sep-
tember.

Beate Baumann

Jubilæum

Den 1. juli er det 25 år siden Leif Val-
bjørn begyndte som organist her i Ve-
stervang Kirke. Som tiden dog flyver!! 
men det er jo tegn på, at tiden er gået 
godt.

Leif er en utrolig dygtig organist og har 
gennem hele sin ansættelse her vist et 
enormt og meget smittende engage-
ment i alle forhold vedrørende kirkens 
musikformidling.

Igennem de 25 år har Leif været med til 
at skabe vort rige musikliv. Han har en 
stor indsigt i gudstjenesteliturgien, samt 
en fin forståelse, i samarbejde med vore 
præster, for valg af salmer og musik 
dertil. Han er ligeledes en stor inspira-
tor for vores dygtige kor.
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Meget er kommet til igennem årene. 
Der bliver her i Vestervang Kirke af-
holdt mange dejlige koncerter til stor 
glæde for rigtig mange. Store kunstnere 
har gæstet vores kirke og har i samar-
bejde med Leif givet os tilhørere en 
unik oplevelse. Babysalmesang, efter-
middagsklub, sangaftener, ja jeg kunne 
blive ved.

Leif er en stor ildsjæl, han deltager også 
glad og gerne i frivilligt arbejde i og 
omkring kirken, han er rigtig dygtig til 
at bruge edb, hvad vi har stor glæde af i 
forbindelse med invitationer, sangblade 
i forbindelse med konfirmationer, jul 
m/m.

Efter gudstjenesten den 3. juli 2011, vil 
vi fejre Leif ved en reception hvortil 
alle er velkomne.

Beate Baumann

Koncerter

Søndag d. 15. maj kl. 16.00 
Menottis opera: “The Telephone”

Cecilia Lindwall, sopran
Piet Larsen, baryton
Ensemble Felix
dir. Christian Schmiedescamp

”The Telephone” med undertitlen 
”L’amour a trois” er en komisk opera 
i én akt af den italiensk-amerikanske 
komponist Gian Carlo Menotti (1911 
– 2007). Operaen, der er fyldt med hu-
moristiske pasticher på bl.a. Mozart, 
havde urpremiere i New York i 1947. 

Handlingen udspiller sig i Lucys lejlig-
hed; hun har netop fået besøg af Ben. 
Han har planlagt at fri til hende, inden 
han rejser fra byen i et stykke tid. På 
trods af hans forsøg på at fange hendes 
opmærk-somhed i tilstrækkelig lang tid 
til, han kan nå at stille det afgørende 
spørgs-mål, er Lucy optaget af uophør-
lige samtaler over telefonen. Mellem 
telefonsam-talerne, da Lucy forlader 
stuen, forsøger Ben at skære lednin-
gen over – uden held. Da han ikke vil 
komme for sent til sit tog, er Ben nødt 
til at tage af sted uden at have fået stil-
let det store spørgsmål. Men han gør et 
sidste forsøg: han ringer Lucy op fra en 
telefonboks og frier. Hun siger ja, og 
operaen slutter med en romantisk duet 
over telefonen.

The Telephone synges på dansk i Jacob 
Becks oversættelse. 

Søndag d. 29. maj kl.16.00 
Klaverkoncert

Elisabeth Holmegaard-Nielsen
Magnus Fryklund
Jep Becher Jensen
Laurits Dragsted
Andreas Broby Jensen
Mattias Branner
Studerende fra Det kgl. Danske Musik-
konservatorium, alle elever af Amalie 
Malling.
Musik af bl.a. Bach, Beethoven, Schu-
bert, Mussorgsky og Schostakovich

Gratis adgang til koncerterne
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Den første søndag i måneden er der 
børnegudstjeneste med efterfølgende fa-
miliehygge kl. 13. til kl. 15. Dette gælder 
dog ikke juni, juli og august, hvor det er 
svært at samle de ferierende børnefami-
lier, men vi begynder igen´ i september.
Den 4. september kl. 13 holder vi høst 

gudstjeneste og så er der traditionen tro 
mange udendørs høstfestligheder med 
hoppeborg og hvad der ellers hører til 
sådan en dejlig dag. FDF medvirker til 
festlighederne efter gudstjenesten med 
snobrødsbagning og træklatring, hvis 
vejret tillader det. 
Billederne er fra sidste års høstfest. 
Vel mødt.

Børnegudstjenester
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Gudstjenester

 24. April 10.00 Mette Dansøn Påskedag
 25. April 10.00 Thorsten Bjerg Christensen 2. påskedag
 1. Maj 10.00 Søren Kristoffersen 1. s. e. påske
 1. Maj 13.00 Mette Dansøn Børnegudstjeneste
 8.  Maj 10.00 Thorsten Bjerg Christensen 2. s. e. påske
 15.  Maj 10.00 Mette Dansøn 3. s. e. påske
 20. Maj 9.30 
   11.30 Thorsten Bjerg Christensen Konfirmation
 22. Maj 9.30
   11.30 Mette Dansøn Konfirmation
 29. Maj 10.00 Thorsten Bjerg Christensen 5. s. e. påske
 2. Juni 10.00 Thorsten Bjerg Christensen Kristi himmelfarts dag
 5. Juni 10.00 Mette Dansøn 6. s. e. påske
 12. Juni 10.00 Mette Dansøn Pinsedag
 13. Juni 13.00 Thorsten Bjerg Christensen 2. pinsedag
 19. Juni 10.00 Søren Kristoffersen Trinitatis søndag
 26. Juni 10.00 Troels Bak Stensgaard 1. s. e. trinitatis
 3. Juli 10.00 Søren Kristoffersen 2. s. e. trinitatis
 10. Juli 10.00 Troels Bak Stensgaard 3. s. e. trinitatis
 17. Juli 10.00 Troels Bak Stensgaard 4. s. e. trinitatis
 24. Juli 10.00 Søren Kristoffersen 5. s. e. trinitatis
 31. Juli 10.00 Mette Dansøn 6. s. e. trinitatis
 7. August 10.00 Søren Kristoffersen 7. s. e. trinitatis
 14. Juli 10.00 Mette Dansøn 8. s. e. trinitatis
 21. August 10.00 Troels Bak Stensgaard 9. s. e. trinitatis
 28. August 10.00 Mette Dansøn 10. s. e. trinitatis
 4. September 10.00 Troels Bak Stensgaard 11. s. e. trinitatis
    Høstgudstjeneste
 4. September 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
 11. September 10.00 Søren Kristoffersen 12. s. e. Trinitatis
 18. September 10.00 Mette Dansøn 13. s. e. trinitatis

Der er mulighed for dåb ved en særlig lørdagsgudstjeneste, der finder sted 
d. 1. lørdag i hver måned, kl.11.00. Hvis man ønsker at gøre brug af denne 

mulighed, retter man henvendelse til kordegnen.
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Præster ved Vestervang Kirke

Kirkebogførende sognepræst:
Troels Bak Stensgaard 
tlf. 49 26 68 85 
(orlov fra 29/3 - 19/6)
Emil Noldesvej 24 
3000 Helsingør
E-mail: trbs@km.dk
Træffes bedst i kirken tirsdag og torsdag 
kl. 9.30 – 10.30 og ellers efter aftale.
Ugentlig fridag: mandag

Vikarierende sognepræst: (1/4 – 19/6)
Torsten Bjerg Christensen 
tlf. 21 64 14 30 
E-mail: tbc@km.dk
Træffetider og fridag som 
Troels Bak Stensgaard

Sogne- og sygehuspræst:
Søren Kristoffersen 
tlf. 49 75 05 45 / mobil 20 14 56 26
Ellekildehavevej 32
3140 Ålsgårde.
E-mail: skri@km.dk
Træffes bedst tirsdag og torsdag 
kl. 10-11, eller i kirken efter aftale.
Ugentlig fridag: fredag

Sognepræst
Mette Dansøn 
tlf 23 84 63 47
Willumsensvej 15 
3000 Helsingør
E-mail: mhh@km.dk
Træffes bedst i kirken tirsdag og torsdag 
kl. 10-11, eller efter aftale.
Ugentlig fridag: fredag

Kirkekontoret i kirken - Gurrevej 66
Kordegn Søren Munkholm 
Tlf. 49 21 06 84 - Fax 49 21 06 82
Åbent mandag til torsdag kl. 9-13, 
torsdag tillige kl. 16-18.
Tlf. privat 21 45 19 53 
E-mail: smu@km.dk

Kirketjener Merethe Knudsen 
Tlf. i kirken 49 25 01 64
Tlf. privat 49 21 85 52.
 E-mail: merethejesper@hotmail.com

Organist Leif Valbjørn 
Tlf. i kirken 49 25 01 62
Tlf. privat 49 22 03 92 
E-mail: valbjorn@doks.dk

Pigekorets leder: Anne-Katrine Kirst
Tlf. 26 18 01 14

Menighedsrådets formand: 
Beate Baumann Jensen
Tlf. 49 21 69 15 
E-mail: beate.baumann@stofanet.dk

Regnskabsfører: Per Gantriis 
E-mail: apgantriis@privat.dk

Kirkeværge: Hanne L. Brinch 
E-mail: hlbrinch@stofanet.dk
Tlf. 49 20 01 03


