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Forside: Stjernetræf. Vestervang Kirkes 
nye organist Morten Poulsen 
(øverst til venstre) sammen med 
korsangerne Vibeke, Piet, Anne-Katrine 
og Maria.

Dette nummer bærer præg af 
at Vestervang Kirke har fået ny organist, 
Morten Poulsen, efter 25 år med 
Leif Valbjørn som organist ved Vestervang Kirke.
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Kirken skal være et åndehul

Et ungt menneske sagde for nylig i en 
samtale: ”Jeg synes, kirken skal gøre 
det, den er god til. Nemlig det, den al-
tid har gjort.” 
Sådan en sætning kan opfattes som kir-
kelig konservatisme, som om kirken 
slet ikke skal gøre noget ekstra for at 
komme ud over scenekanten, men bare 
køre på det gammelkendte og traditio-
nelle.
Men sådan behøver det ikke nødven-
digvis at opfattes. Det unge menneske, 
som sagde sådan, var organist og hav-
de selvfølgelig sin helt egen indfalds-
vinkel til kirken, en faglig tilgang, og 
den kan være mere eller mindre bred. 
Men derfor kan der godt være noget 
om snakken.
Som præst har jeg også en faglig til-
gang, men jeg opfatter også mig selv 
som en del af menigheden, som en, 
der har brug for at blive mindet om, 
at der er ting i livet, som jeg hverken 
kan eller skal kunne forklare, men må 
overlade til Gud at give svar på: De 
store spørgsmål i livet om mening, 
om lidelse, sygdom og død, om livets 
gåde og kærlighedens magi. Om der så 
kommer et svar, er en sag mellem Gud 
og den enkelte, og det beror alene på 
Guds vilje.
Men tilbage til det med at kirken skal 
gøre det, den er god til. Det lyder som 
et kendt reklameslogan, men der er jo 
en sandhed i den sætning. Kirken, set 
i det store perspektiv, har en to tusind 
år lang historie at bygge på, og der må 
være noget som kirken i løbet af de to 
tusind år har opdyrket og rendyrket til 

noget nær perfektion. Og hvad er det 
så? 
Kirkebygningerne er selvfølgelig én 
side af sagen, men jeg tænker mere 
på det rituelle indhold, som en klas-
sisk gudstjeneste (højmesse) består 
af i dag. Med bøn, salmesang, bibel-
læsninger, trosbekendelse, prædiken, 
fadervor, dåb, nadver og velsignelse. 
Her er der både noget til hovedet og til 
hjertet. De forskellige bønner, der ind-
går i en gudstjeneste, taler til hjertet i 
os. De skal være med til at sætte ord 
på det, som vi selv føler, når vi kom-
mer i kirken, lige fra nødråb til tak-
nemmelighed. Det samme gælder sal-
merne, som også gerne skulle føre os 
igennem gudstjenesten på en måde, så 
vi fornemmer sammenhæng og bliver 
løftet op mod det himmelske. Noget af 
det stærkeste, synes jeg selv, er velsig-
nelsen til slut, som går helt tilbage til 
Moses’ bror Aron, som var præst, og 
derfor kaldes den aronitiske velsig-
nelse. Det er både stærkt at være den, 
der lyser Guds velsignelse, og det er 
stærkt at være den, der står nede i kir-
ken og tager imod den. Her bliver hele 
kirkens og kristendommens åndelige 
kraft koncentreret i de tre små sætnin-
ger: ”Herren velsigne dig og bevare 
dig!   Herren lade sit ansigt lyse over 
dig og være dig nådig! Herren løfte 
sit åsyn på dig, og give dig fred!
Kald mig bare konservativ, men velsig-
nelsen i kirken er om noget et tegn på, 
at der er noget kraft at hente i det, som 
bærer alderens tyngde. Der er noget i 
kirken, som skal være forudsat og på 
plads, allerede inden vi begynder, og 
det skal kunne bære enhver situation, 
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som vi mennesker kommer ud for, fra 
fødsel, over konfirmation, til vielse og 
død. Ritualet skal også kunne rumme 
katastrofen, både den individuelle og 
den kollektive. Og her synes jeg, at kir-
ken er et af de få steder, vi endnu har 
tilbage, hvor vi kan gå hen med spørgs-
målet om det meningsløse i tilværelsen, 
og – om ikke få svar – så i det mindste 
få lov til at være i kirken med vores 
mange følelser og tanker, og være ak-
tive eller passive, alt efter behov.
Prædikenen har også en tradition, der 
rækker langt tilbage, og har fået sær-
lig vægt i vores evangeliske kirketra-
dition. Dens sigte er ikke at give svar 
på alle vore spørgsmål, men at kaste 
lys ind over de gamle tekster, som vi 
hører under gudstjenesten, og selvføl-
gelig specielt det, der handler om Jesu 
liv og gerning på jorden. Hvordan han 
med selve sin tilstedeværelse og sine 
ord kunne skabe en forvandling i men-
neskers liv, så det, der så håbløst ud, 
bliver vendt til en følelse, der godt kan 
rumme også et håb. Jesus som Guds 
søn, Jesus som livgiver, Jesus som Ve-
jen, der fører til Gud.
Prædikenen taler traditionelt til hove-
det, til den intellektuelle side af os, til 
den side der gerne vil forstå og se sam-
menhænge. Men hvis man kommer og 
hører præstens prædiken for at få en af-
klaring på tilværelsens store spørgsmål, 
eller få ens gudsforhold klaret én gang 
for alle, så er man gået forkert i byen. 
Prædikenen kan højst være et menne-
skes ærlige forsøg på at dykke ned i 
teksten, med baggrund i de livsvilkår, 
som vi alle deler, og så er det Guds ånd, 
der bestemmer, hvordan ordene falder 

til rette hos de mennesker, menigheden, 
der sidder på kirkebænkene.
Hvis der er noget, jeg selv synes, der 
kan gøres for at bringe budskabet læn-
gere ud over rampen, så må det være 
dels dette med, at kirken skal værne 
om det højtidelige, som den er god til, 
og samtidig turde vise i prædikenen, at 
præsten står inde for budskabet og taler 
med hjertet, i lige så høj grad som med 
forstanden. Kristendommens sprog er 
et hjertesprog, som en af mine gamle 
lærere på teologi har udtrykt det, og 
her melder jeg mig fuldkommen enig. 
Det er hjertet der er på spil, når vi går 
i kirke, og det er helt afgørende, at en 
gudstjeneste bliver opfattet som det, 
den faktisk er: Et kærtegn fra Gud, og 
en beskyttelse mod den verden, som 
trænger sig på hele tiden, når vi lever 
vort almindelige liv. Det betyder ikke, 
at der så er frit slag for føleriet og for 
salvelsesfulde præster. Langtfra! 
Vi præster skal ikke føle for folk, men 
lade menigheden selv uddrage det, der 
skal uddrages af præstens ord, af ritua-
let, af bønnen og salmerne, og på den 
måde lade kirken være et af de få ån-
dehuller, som endnu står tilbage i vort 
samfund.  Kirken skal gøre det, den er 
god til. Den skal værne om det, som 
har vist sig bæredygtigt gennem 2000 
års slid og brug, og så skal præster, 
organister og menighed i øvrigt være 
lydhøre over for den ånd, som bærer 
hele kirkens berettigelse. En ånd, som 
også gerne skulle manifestere sig som 
et opgør med tidsånden, som har det 
med at være meget flygtig og meget 
lidt bæredygtig.

Søren Kristoffersen
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Farvel til Leif

Leif Valbjørn har efter 25 år i Ve-
stervang Kirke ønsket at gå på pension, 
af helbredsmæssige årsager.
Søndag den 3.juli blev således Leifs 
sidste medvirken ved gudstjenesten.

Det blev en dag med mange blandede 
følelser.

Mange havde fundet vejen til Ve-
stervang Kirke denne søndag, alle 
pladser var i brug.
Vores store menighed, samt mange tid-
ligere medarbejdere var kommet for at 
deltage i en helt utrolig gudstjeneste 
hvor musikken absolut var i højsædet .

Efter gudstjenesten var der en afskeds-
buffet i menighedssalen også her var 
alt optaget. Der var mange, der ønske-
de at takke Leif for de mange år. Det 
var svært at sige farvel.

Leif Valbjørn har været en fantastisk 
medarbejder i kirken igennem 25 år.
Leif har igennem de mange år været 
primus motor for det rige musikliv, der 
er i Vestervang Kirke.
Han har med stor inspiration formået 
at formidle musikken. 
Han har været med til at få musikglæ-
den til at spire og blomstre i os alle.

Vestervang Kirke er Leif stor tak 
skyldig.

Guds velsignelse over Leifs videre liv 
ønsker vi ham.

Beate

Ved klaveret Vestervang kirkes nye organist 
Morten Poulsen, bagved Vestervang kirkes tid-
ligere organist Leif Valbjørn.

Vores Nye organist

Vi har pr. 1. september ansat en ny or-
ganist til afløsning for Leif Valbjørn.

Valget er faldet på Morten Poulsen, 
han blev enstemmigt valgt.

Der var 23 meget dygtige ansøgere, så 
det var ikke nemt. Vi mener at Mor-
ten var det bedste valg til os her i Ve-
stervang Kirke.

Mange vil sikkert kende Morten for 
hans mange vikariater igennem årene 
her i kirken.

Morten er 38 år og bor her i Helsingør.

Vi ønsker Morten rigtig hjertelig vel-
kommen her i Vestervang Kirke til et 
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forhåbentlig godt og rigt samarbejde i 
årene fremover.

Allerede ved højmessen den 28. au
gust kl.10.00 vil Morten spille sin før-
ste tjeneste som fastansat organist ved 
kirken.
Efter gudstjenesten vil der være en let 
sammenkomst.

Et stort og varmt velkommen.
Beate

Afskedstale

For 25 år siden, tirsdag d. 1. juli, an-
kom jeg for første gang til Vestervang 
Kirke, som den nye organist, og jeg 
glædede mig rigtig meget til mit nye 
embede. Jeg blev modtaget af kirketje-
ner-vikaren Folmer, for alle andre var 
på ferie eller på arbejde; Folmer var en 
rigtig flink fyr, så det var helt i orden. 

Søndagen efter skulle jeg så officielt 
indtage min plads bag orglet i Ve-
stervang Kirke, og jeg havde øvet mig 
rigtig meget for at gøre et godt indtryk, 
det første indtryk er nemlig meget vig-
tigt; jeg mødtes med koret, og vi øvede 
salmer og motet, og så foreslog jeg, at 
vi for skams skyld lige øvede trosbe-
kendelsen, og jeg begyndte, som skre-
vet står i koralbogen: 

Vi forsager djævelen…”Det er ikke 
den melodi”, sagde Janne-! 

Jeg kendte ikke andre melodier, men 
Piet fandt et laset eksemplar af den 

”rigtige” melodi, og så måtte jeg jo 
spille det bedste, jeg have lært.

Hvorfra den melodi kommer, har jeg 
aldrig fundet ud af, og jeg har heller al-
drig hørt den andre steder. Det tog pip-
pet lidt fra mig, at jeg alligevel ikke var 
så godt forberedt, som jeg gerne ville 
være, men det gik nu alligevel fint. Jeg 
lovede dog mig selv at arbejde for en 
lidt bedre kommunikation her i huset 
og at prøve at få indført den gængse 
melodi til trosbekendelsen. 
Melodien er blevet ændret…

Efter højmessen var der reception, 
hvor jeg blev budt velkommen, jeg 
mener det var af Poul Kjær, og jeg tak-
kede pænt for tilliden, der var blevet 
vist mig, og sagde, at indtil videre følte 
jeg mig så godt tilpas i Vestervang kir-
ke, at jeg var begyndt at lure på, om der 
mon ikke var en slange et eller andet 
sted, som der jo er i ethvert paradis – 

Nu er der så gået 25 år, og nej, der var 
ikke, og er ikke, nogen slange her i 
dette dejlige hus – der har været lidt 
småkryb undervejs, men ikke noget vi 
ikke har kunnet tackle på den ene eller 
anden måde.

Jeg har mødt en fantastisk velvilje 
overfor mine ideer og ønsker, og jeg 
har haft nogle vidunderlige oplevelser 
her i huset. 

Jeg har fået mulighed for at spille en 
masse vidunderlig musik på de tre 
skønne instrumenter, vi har - dels ved 
solokoncerter - og ikke mindst sam-
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men med Helsingør Kammerorkester 
og i de senere år med Ensemble Felix. 

Der har været mange store oplevelser, 
men hvis jeg skal fremhæve noget, var 
det sjoveste og mest udfordrende nok 
for 12 år siden, da Helsingør Kammer-
orkester og jeg, ved samme koncert 
spillede en orgelkoncert af Händel, 
Bachs 4. og 5. Brandenburgerkoncert, 
hvor den 5. har en meget svær cemba-
lostemme, og til sidst i koncerten spil-
lede vi Beethovens 2. klaverkoncert. 
Ekstremsport for tangentspillere. 

Men jeg tænker også ofte på, at vi for 
nogle år siden opførte en af Bachs fan-
tastiske kantater til en højmesse, hvor 
jeg selv dirigerede, og husets sangere 
og trofaste støtter i kor og orkester 
medvirkede, på ganske fremragende 
måde. 

Jeg kan dog ikke nå at nævne alle de 
dejlige ting, vi har opført gennem åre-
ne, der har været mange.

At arbejde sammen med korene - ung-
domskorene og voksenkoret - har væ-
ret en dejlig opgave.

At få unge mennesker til at synge og 
musicere på et højt niveau er meget 
tidskrævende, men tilsvarende opløf-
tende, når det lykkes. Her mindes jeg 
med særlig glæde en koncert i Helsin-
gør Domkirke, hvor pigekoret sang en 
af de dejlige satser, Morten har skre-
vet til os. Jeg skulle sidde ved orglet 
på orgelpulpituret, hvor der ikke er 
plads til koret, de stod en etage under, 

på korpulpituret, og de klarede selv de 
vanskelige indsatser med bravour og 
sang i øvrigt rigtig dejligt. Det er sådan 
noget, der gør en glad og stolt.

De voksne sangere har dog nok haft 
min største bevågenhed og givet mig 
de største udfordringer, men også de 
største glæder. Jeg har set det som min 
opgave, ikke bare at få den enkelte til 
at synge smukt i kirken og have en po-
sitiv attitude over for jobbet, men i høj 
grad også at støtte den enkeltes videre 
udvikling som musiker. 

Det er altid svært at fremhæve enkelt-
personer, men der er vel næppe nogen, 
der er i tvivl om, at samarbejdet med 
Piet har været af særlig betydning – vi 
har nu musikalsk sølvbryllup, og selv 
om jeg stopper som organist her i hu-
set, er jeg da sikker på, at vi fortsæt-
ter samarbejdet i en eller anden form, 
i hver fald fastholder vi Winterreise en 
gang om året, den er vi slet ikke fær-
dige med endnu.

Vibeke Holm, der begyndte som tiårig 
i pigekoret(for 22 år siden), fik siden 
en plads i voksenkoret; Vibeke har 
ganske vist ikke musikken som leve-
vej, men ikke desto mindre har hun ud-
viklet sig til en suveræn sanger og har 
selv været en dygtig leder af pigekoret 
i mange år. 

Naturligvis har jeg også glædet mig 
over at arbejde sammen med de sange-
re, der er kommet i koret som færdig-
uddannede, sidst Maria Blum Bertel-
sen og Visti Hald. Der har også været 
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andre dejlige sangere i koret; selvom 
de ikke er nævnt her, tænker jeg på 
dem med glæde.

I de senere år har Anne-Katrine Kirst, 
udover at være en trofast alt i koret, 
været en stor støtte som pigekorets le-
der og som hjælp med babysalmesan-
gen.
 
Hermed blev jeg så ledt over til det væ-
sentligste i en organists arbejde, nem-
lig at arbejde for, at de danske salmer 
klinger smukt til gudstjenesterne, en 
funktion, der er kommet til at betyde 
mere og mere for mig gennem årene. 
Vi har en sangskat, der ikke kan vær-
nes nok om, og det gør vi blandt andet 
med børne/ungdomskorene og med 
babysalmesangen. 

Jeg har kunnet følge nogle børn fra 3-4 
måneders alderen til 5 års alderen, og 
det er meget bevægende, når de begyn-
der at kunne synge med på f. eks. ”I 
østen stiger solen op”. 

Babyer kan ikke synge, nej - men de 
kan lytte, og på den måde lærer man 
faktisk en del.

Kirkens sangaftener har været til stor 
glæde, hvor har jeg lært mange vidun-
derlige, sjove, smukke sange at kende, 
og hvor er det dejligt at høre fællessan-
gen på den måde, vi kan synge her i 
kirken.

Tak til Eftermiddagsklubben for (næ-
sten) altid at være stille, når jeg spiller 
mine små klassiske favoritter. 

Og for det store fremmøde, når det er 
korene og mig, der har stået for efter-
middagen i december.

Jeg vil også takke de skiftende menig-
hedsråd for et fantastisk samarbejde, 
og en fantastisk imødekommenhed 
over for mine til tider vilde ideer. 

Tak især til de to sidste formænd, An-
ton Klit og Beate, for forrygende støtte 
og opbakning, men i øvrigt en stor tak 
til alle rådsmedlemmer gennem årene 
for en dejlig, positiv holdning overfor 
musikken i Vestervang Kirke, og over 
for de ikke ringe udgifter, det har ført 
med sig.

Rent hardwaremæssigt har vi nu, for-
uden orglet, det bedste cembalo og det 
bedste flygel i Nordsjælland – det var 
en stor dag, da Bösendorferen kom til 
huset – og sikken glæde vi har haft af 
det. Det er nu ved at være spillet til, så 
de næste 50 år, og lidt til, vil det fylde 
Vestervang Kirke med sine herlige tril-
ler og malmfulde, dybe toner.

Det har ikke altid været så enkelt at 
være organist og korleder, og jeg ved, 
at jeg gennem årene har såret nogle 
mennesker; det kan stadig give mig 
søvnløse nætter at tænke på; næppe 
nogen trøst for dem, men helt kold er 
jeg altså ikke.

Jeg ved også, at jeg til tider har været 
temmelig hysterisk, især når jeg blev 
forstyrret i mine triller på orgel eller 
flygel: det vil jeg nu ikke undskylde 
for, for det er hammerirriterende, men 
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jeg vil gerne opfordre til, at min efter-
følger får fred, når han øver sig. 

I Vestervang Kirke har vi altid haft en 
meget fin omgangstone (med mit øve-
humør som en mulig undtagelse)mel-
lem husets funktionærer og præster. 

Der har altid været god forståelse for 
hinandens arbejde, og vi har kunnet 
hjælpe hinanden på tværs af faggræn-
ser, og selv om vi ikke altid var på  
100 % enige, så har vi klaret tingene 
på værdig vis.  De sidste år har jeg 
haft en fast vikar, Karen Kruska, som 
jeg har haft et forrygende samarbejde 
med - vi har spillet mange sjove ting 
sammen, og Karen har hjulpet mig på 
mange måder. Thank You Karen, it’s a 
privilege to work with you.

Tak til kordegnene, Kirsten og Søren, 
til kirketjenerne Merethe og Jesper.

Tak ikke mindst til de tre sidst ankom-
ne her til Vestervang Kirke, pastorerne 
Troels, Søren og Mette. Det har været 
spændende.

Og jeg må også takke min familie for 
en fantastisk tålmodighed med mig, 
jeg har vist til tider været lidt for meget 
på arbejde og alt for lidt hjemme. Det 
håber jeg at råde bod på nu, for som 
Jakob sagde, da vi talte om at jeg ikke 
skulle på arbejde mere: ”Så kan vi jo 
komme hjem til dig hver dag, Farfar”

Og nu skal jeg så til at forlade orgel-
bænken i Vestervang kirke, og med 
den debat, der har været om tilbage-

trækningsalder det sidste års tid, er det 
lige før, jeg føler mig lidt asocial – og 
så alligevel ikke. Der var et af vores 
markante folketings-medlemmer, der 
i forbindelse med debatten sagde føl-
gende: 

”Jeg synes jo ikke rigtigt at jeg kan 
gå ind for, at man trækker sig tilbage 
som 62 – årig, når jeg selv sidder i fol-
ketinget i en alder af 72.” 

Så sagde jeg til mig selv: hvem har dog 
glæde, endsige gavn, af sådan en gam-
mel gnavpot, hvad enten det nu er på 
en taburet i tinget eller en orgelbænk 
i kirken. Jeg har også for længe siden 
lovet mig selv ikke at ende som en 
gammel, mavesur provinsorganist – og 
jeg ved da godt, at der nu er nogen, der 
tænker, at så skulle jeg ha’ stoppet for 
længe siden. Men det blev altså først 
i dag.

Men - den egentlig grund til min fra-
træden er mine rygproblemer – omgi-
velserne vil sikker have noteret sig, at 
mit øvehysteri er aftaget noget – det er 
ikke, fordi jeg er blevet mildere med 
årene, men fordi jeg simpelthen ikke 
kan klare at sidde ved instrumenterne 
ret længe af gangen. Og det er altså 
utilfredsstillende at skulle vende node-
bunken igen og igen, både for kirken 
og mig selv, så derfor blev dette jubi-
læum også en afskedsfest.

En anden skal nu overtage min orgel-
bænk, og lad mig sige det rent ud: 

I får aldrig en organist som mig igen. 
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Heldigvis for Jer, for fornyelse er og 
bliver nødvendigt, ikke bare i det 
verdslige liv, men også i folkekirken, 
så giv den nye organist de samme 
muligheder, som jeg har fået, lad ved-
kommende slå sine egne triller, og vær 
åbne og positive overfor de nye tanker 
og ideer, de nye takter og toner, der 
uundgåeligt vil komme. 

Det er med stort vemod, jeg siger far-
vel, men jeg er overbevist om, at det 
er det rigtige for mig selv, og for Ve-
stervang Kirke.

Jubilæumsmotto:
Så lad sange i salene klinge, sæt på 
bordet bægrene frem
Lad os åbne for svimmelens sluse, 
lad os sende forsagtheden hjem.

Afskedsmotto:
Mor Jer nu godt, når jeg er borte, 
jeg ønsker Jer sange og kærlighed.

Leif Valbjørn

Babysalmesang 

Tirsdag d. 6. september kl. 
11.00 begynder der et hold i 
Sct. Mariæ Kirke.
Hvis der er tilmeldinger til fle-
re hold bliver de næste hold i 
hhv. Domkirken og Vestervang 
Kirke, i alt 10 - 15 tirsdage. 
Underviser i Vestervang Kirke er  
Anne-Katrine Kirst, i Domkirken og 
Sct. Mariæ Kirke underviser Pernille 
Manly Larsen.
Pris: 200 kr. 

Inkluderet i prisen er et eksemplar af 
”Min første salmebog”.
Tilmeldingsfrist: Helst i god tid...
 
Hvis der er mødregrupper, der foretræk-
ker en bestemt af de tre kirker, kan det 
være muligt at bryde denne rækkefølge.
Alle interesserede forældre med babyer 
i alderen 3 – 10 måneder kan kontakte:
Sognepræst Birgitte Kjær Mikkelsen, 
tlf. 49 19 10 40  bkmi@km.dk
 
For yderligere information: 
Sognepræst Kirsten Grønbech 
tlf. 49 21 05 51 keg@km.dk
Korleder Anne-Katrine Kirst 
tlf. 26 18 01 14 
annekatrinekirst@yahoo.dk

Babysalmesang for børn i alderen 
12 år i Vestervang Kirke:
Har I før deltaget i babysalmesang, el-
ler har I lyst til at være med for første 
gang, bliver der 4 lørdage i efteråret 
med salmer, sanglege og musikople-
velser. Lørdag d. 10.sep, 8.okt, 5.nov 
og 3.dec kl. 10.00-11.00
 
For yderligere information og tilmel-
ding:
Anne-Katrine Kirst 26 18 01 14 
annekatrinekirst@yahoo.dk
 
Musikalsk legestue for de lidt større 
i Domkirken
 3 - 5 årige: den sidste lørdag i måne-
den fra 9.30 – 10.30
Vi begynder i september 2011.
 
Kontakt sognepræst Birgitte Kjær 
Mikkelsen for nærmere oplysninger.
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Bare syng løs!

Vestervang Kirke åbner dørene for

SMÅ–SYNGERSAMMENDA
GEN  torsdag den 15. september 
2011.
Sang skaber nærvær og fællesskab 
og de sange, man lærer i barndom
men, har det med at blive husket 
hele livet. 
Børnehaver kl. 10.00 og familie
syngsammen kl.17.00.
For yderligere information kontakt 
sognepræst Mette Dansøn 
23 84 63 47 mhh@km.dk
Eller korleder 
AnneKatrine Kirst 26 18 01 14  
annekatrinekirst@yahoo.dk

Syngelyst er en 3-årig kampagne, som med 
støtte fra Undervisningsministeriet, Social-
ministeriet og Kulturministeriet vil sætte 
fokus på sang og sangglæde blandt børn og 
unge. 

Vestervang Kirkes Pigekor

Vestervang Kirkes Pigekor kan bruge 
flere sangere. Koret er åbent for piger i 
9 – 15 års alderen, der kan lide at synge 
og gerne vil bruge lidt tid på at være 
med i korets arrangementer. Vi synger 
til børnegudstjenester, (en søndag om 
måneden) og til enkelte andre arran-
gementer. Vi skal synge koncerter, og 
igen i år har vi planlagt et samarbejde 
med Sct. Mariæ kirkens pigekor. Det er 
gratis at deltage, men vi har en forvent-
ning om, at pigerne er loyale over for 

koret og kun melder afbud til prøver og 
arrangementer, hvis det er meget nød-
vendigt. Koret har prøve hver torsdag 
fra 16.00 – 17.30 (ikke i skoleferierne). 

Vi begynder torsdag d. 1. september, 
kl. 16.00.

Koret ledes af Anne-Katrine Kirst og 
kirkens organist Morten Poulsen.
Hvis du synes, det er noget for dig, så 
spring ud i det. Mød op til en korprøve  
eller ring til Anne-Katrine, 26 18 01 14.

Eftermiddagsklubben efterår 

Nu er det snart tid til, at vi skal mødes 
igen. Efterårets aktiviteter står for døren.
Jeg håber, at I alle har haft en dejlig 
sommer med gode oplevelser.
Vi mødes i Vestervang Kirkes menig-
hedssal til samvær omkring mange 
spændende foredrag.
Tidspunktet for møderne er ændret i år, 
vi mødes: Kl. 14.00 til kl.16.00.
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7. september. ’’Goddag det er hjem
mesygeplejersken’’
Sygeplejerske, Sonja Ølgaard, fortæller 
meget humoristisk om sit arbejde.
5. oktober. ’’ Vejen til Hellebæk’’
Lokalhistoriker, Erik Trolle fortæller 
om lokalområdet.

2. november ’’Med Siriuspatruljen i 
Grønland’’
Rasmus P. B. Rohde fortæller egne op-
levelser.

7. december Vestervang Kirkes Kor 
og organist synger og spiller julen ind 
i ord og toner.

Vi glæder os til, at vi skal ses igen.

Sangaftener

Vi mødes i Vestervang Kirkes mødesal 
kl.18.00 til fællesspisning (husk tilmel-
ding)

Der vil blive serveret en 2 retters menu, 
senere kaffe og småkager, pris 70.00 kr.
Drikkevarer kan medbringes eller kø-
bes til rimelige priser.

Kl. ca. 20.00 begynder sangen, hvortil 
alle frit kan deltage.

Første aften i dette efterår bliver:
23. september, kl.18.30.
Anne-Katrine, Maria og Catarina syn-
ger for og med os.

Anden aften bliver:
25. november, kl. 18.30.

Korets tenor Visti Hald og hans kone 
Inge Marstal.
Sange omkring Carl Nielsen.
                   
Kom og vær med til disse dejlige af
tener!

Kristendom og mad  et nyt kur
sustilbud i Vestervang Kirke for 
voksne og børn

Til efteråret starter 
et lille grundkur-
sus i kristendom for 
hele familien i Ve-
stervang Kirke, hvor 
vi tager fat i nogle af 
livets store spørgs-

mål. Det foregår over seks aftener i 
kirkens lokaler. Vi mødes den 4. tirsdag 
i måneden kl. 17.30 og spiser først et 
måltid mad sammen, som står parat. 
Når vi har fået noget godt i maven, så 
vil der også være lidt godt til hovedet i 
form af undervisning for store og små 
i en 40 minutters tid i adskilte lokaler. 
Undervisningen for de voksne vil hand-
le om de helt grundlæggende ting i kri-
stendommen som: Hvad vil det sige at 
tro på en gud? Hvem er Jesus, og hvad 
er hans budskab? Hvorfor er det vigtigt 
for os? Hvad er kirken, dåben og nad-
veren? Til sidst vil der være lejlighed til 
en god samtale om, hvad vi hver især 
tror på og synes er vigtigt. I undervis-
ningen af børnene vil vi kombinere det 
at høre om kristendom med fremstilling 
af noget kreativt, for eksempel fremstil-
ling af kristne symboler i modellervoks. 
Det er noget, alle børn kan være med til, 
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selv om der er stor aldersspredning. Vi 
begynder kl. 17.30 og slutter kl. 19.30, 
og datoerne er:
27. september, 25. oktober, 22. novem-
ber, 24. januar, 28. februar, 27. marts
Kristendomsundervisningen er ikke 
specielt for børnefamilier, men giver 
dem en mulighed for at være med på 
grund af tilbuddet om samtidig pasning 
og/eller undervisning af små og store 
børn. Vi håber, at alle på den måde kan 
få nogle fornøjelige og berigende timer 
sammen. Hvis man har lyst til at delta-
ge, så må man af hensyn til maden gerne 
melde sig på forhånd til en af os eller til 
kordegnen, men det er ikke nødvendigt.
Pris for spisning 15 kr. voksen/ 5 kr. 
barn.

Med venlig hilsen fra 
Mette, Merethe og Troels.

Børnegudstjenester og 
børnedage

Det er altid om søndagen kl. 13.00 – 
15.00 og er som regel den 1. søndag i 
måneden (undtagelser fremgår af guds-
tjenestelisten side 15). Vi indleder med 
en kort børnegudstjeneste med kirkens 
pigekor, hvor vi prøver at formidle bib-
lens fortællinger på en levende og let-
forståelig måde. Bagefter er der ’børne-
dag’ med hyggeligt samvær og kreative 
aktiviteter. 
Den første gang i efteråret er børnehøst-
gudstjenesten søndag den 4. september 
med FDF og Danmarks folkekirkelige 
Søndagsskoler. Det er traditionelt en 
rigtig festdag i Vestervang, hvor der ef-
ter gudstjenesten i den pyntede kirke vil 

være snobrødsbagning, skydetelte, hop-
peborg, dukketeater, trylleri, svævebane 
og træklatring udenfor. Den anden gang 
i efteråret, søndag den 2. oktober, får vi 
besøg af naturvejleder Martin Wiberg, 
som efter gudstjenesten vil fortælle bør-
nene om livet om efteråret i den lille 
skov ved kirken. Den 6. november 
handler det om Det Ny Jerusalem, om 
de evighedsforestillinger, der er. Den 
sidste børnegudstjeneste/ børnedag i 
2011 falder d. 4. december, hvor vi sik-
kert er inspireret af advent og jul.

Familietjenesten fortsætter vores 
hyggelige fællesspisningsaftener 
på følgende datoer:

Onsdag d. 17. august - onsdag d. 21. 
september - onsdag d. 19. oktober - ons-
dag d. 16. november - og onsdag d. 14. 
december.
 
Vi åbner dørene i kirken kl. 16.00, og 
man er velkommen til at få en kop kaffe/
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the, læse dagens avis og bare slappe lidt 
af inden maden. Kl. 17.30 begynder vi 
med en lille andagt/historie fra bibelen 
og en salme, derefter er der fællesspis-
ning. Efter maden vil der være forskel-
lige tilbud af kreative ting, specielt for 
børnene, men alle kan være med. Vi 
slutter med en kop kaffe/the og kage og 
er færdige kl. 19.00.
 
Pris 15 kr. for voksne - 5 kr. for børn.

Hilsen Merethe

Konfirmation 2013 – tilmelding 

Indskrivning til 
konfirmation 2013 
foregår dagligt i 
kontorets åbnings-
tid. Medbring ven-
ligst barnets dåbs- 
eller navneattest. 

Indskrivning kan ske fra d. 2. januar 
2012.
I Vestervang foregår konfirmationen i 
8. klasse.
Konfirmationsgudstjenesterne er i 
2013 planlagt til Store Bededag, dvs. d. 

26. april og søndag d. 28. april, begge 
dage kl. 9.30 og 11.30 Dato og klok-
keslæt vælges efter ”først til mølle”-
princippet.

Præsterne og kordegnen

Minikonfirmandundervisning 
begynder 6. september 2011

Skynd dig at hente en folder i kirken, 
hvis dit barn går i 3. klasse. Tilmelding 
senest 2. september.

 
Fra FDF´s landslejr

Fra d. 7. juli til d. 15. juli, var de 
FDF´er, som holder til i Vestervang 
Kirke på landslejr ved Himmelbjerget 
sammen med 12000 FDF´ere fra hele 
landet, og nogle få fra udlandet.  

Det var en tur, der bød på mange spæn-
dende oplevelser i telt og omkring lejr-
bål. FDF´erne fik oplevet sammenhold 
med danske og udenlandske FDF´ere, 
for de forskellige kredse besøgte hin-
anden i lejren. Det blev til oplevelser 
i naturen, og et enkelt tiltrængt besøg i 
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en uopvarmet svømmepøl. Koldt, men 
sjovt. Der blev taget mærker til unifor-
men, og der blev leget lege fra Dan-
mark og Skotland. 

Også Zambia blev der tænkt på, der 
blev talt og udviklet idéer til, hvordan 
børn i Zambia kan komme i skole.

Det store afsluttende lejrbål er som al-
tid en fest, og denne gang fik FDF´erne 
besøg af Xander, der gav koncert. Fle-
re ledere var lidt i tvivl om hvem han 
er, men da børnene sagde, det var Anne 
Linnets søn, var de med. 

Vejret var ikke lige godt hele ugen, 
men humøret var hele tiden i top. Tu-
ren bød på frisk luft, fritid med indhold 
og sammenhold, lige det som FDF står 
for.

Kontaktoplysninger til KFUM 
og FDF

KFUM & K 
formand Beate Baumann Jensen 
49 21 69 15
FDF 
formand Margit Wiberg 
49 20 05 30

Litteraturkreds

Onsdagene d. 7. september, d. 5. okto-
ber og d. 9. november kl. 19 til 21.30 
mødes vi til litteraturkreds. Bøgerne 
er: ”Øst for Paradis” af Steinbeck.
”Soning” af McEwan
Og ”For min søsters skyld” af Jodi  
Picoult. 
Tilmelding hos Søren Kristoffersen på 
tlf. 49 75 05 45 eller 20 14 56 26.



16 17

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.

Fyraftensgudstjenester

Vi fortsætter med fyraftensgudstjene-
sterne. Har man lyst til en kort gudstje-
neste på vej hjem fra arbejde, eller bare 
en stemningsfuld måde at begynde en 
aften, så kom til fyraftensgudstjeneste.

28. september, 26. oktober, 23. novem-
ber. – hver gang kl. 17.

Gudstjenesten i oktober vil være med 
og af konfirmander, og man er velkom-
men til gudstjenesten, også selv om 
man ikke er konfirmandforældre.

”Husker du vor skoletid?”

Ovennævnte linje fra den gamle vise 
”Det var på Frederiksberg, det var i 
maj” kender vist alle. Mange har nok 
også været i den situation, at de har 
været sammen med personer, til hvem 
de kunne stille dette spørgsmål. Det er 
den slags oplevelser, der kan være med 
til at berige ens tilværelse og hjælpe en 
til at finde de manglende brikker til li-
vets puslespil og til at kunne få øje på 
den røde tråd, der går gennem ens liv. 
Erindringen kan bruges til at skabe ens 
identitet. 

Det er livsbekræftende at mødes med 
sine barndomsvenner, og med internet-
forummet Facebook og lignende fora 
er det blevet let at finde gamle skole-
kammerater. Selv er jeg en af de få, der 
ikke er med på Facebook, men det er 
nærmest p.g.a. mangel på tid. 

Jeg læste i maj en interessant artikel i 
Kristeligt Dagblad, der satte fokus på 
betydningen af et gensyn med barn-
dommen. Den konkrete situation var, 
at bladet havde sat stævne med den 
89-årige tidligere folkeskolelærer, Åse 
Tobiassen og to af hendes tidligere 
elever, Søren og Annette. De mindes, 
da de første gang holdt gensynsfest i 
anledning af deres 25- års jubilæum. 
Åse Tobiassen, der af eleverne sta-
dig kaldes Frutto (forkortelse af fru  
Tobias) har som lærer startet tre 1. 
klasser og har været til gensynsfester 
med dem alle. Det har været så spæn-
dende, at hun fra en af dem, til sin søns 
store ængstelse, først kom hjem kl. 3 
om natten. De to tidligere elever for-
tæller om deres forventninger forud for 
gensynsfesten for jubilæet. Søren var 
meget opsat på at få samlet klassen, 
mens Annette forholdt sig nølende og 
ikke troede, der var nogen, som kunne 
huske hende. Hun overvejede at sende 
afbud og havde flere andre, hun hellere 
ville være sammen med den lørdag af-
ten. Hun mødte dog op og blev over-
rasket over, hvor meget man fik igen 
ved et sådant møde. Søren tilføjer, at 
man bliver mindet om sin egen histo-
rie, som man har glemt dele af. Her er 
der så pludselig andre, der sidder med 
de dele, og det er dejligt at få dem igen. 
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Både Margrethe Kähler fra Ældre Sa-
gen og Dorte Berntsen, professor i 
hukommelsespsykologi kommer med 
udtalelser, der understreger vigtig-
heden af sådanne gensyn. Margrethe 
Kähler udtaler: ”Man leder efter nogen, 
der har kendt én som den, man føler 
sig som indeni. Dem, der ser gennem 
rynkerne, det grå hår og den lille mave 
og ser personlighedskernen”. Dorte 
Berntsen pointerer, at hvis man søger 
tilbage og mindes ”dengang”, så kan 
man komme væk fra nutiden for en 
aften og skabe et fortidsunivers, som 
alle accepterer at være en del af. Bo  
Jacobsen, professor i filosofi ved Center 
for Forskning i Eksistens og Samfund 
er ikke i tvivl om, at de fleste vil få en 
positiv oplevelse ud af gensynet, fordi 

folkeskolen repræsenterer et fælles ud-
gangspunkt for de fleste danskere.

Jeg har i min tid som lærer og også 
efterfølgende været til gensynsfe-
ster både på skolen og på lejrskolen  
Arrenakke. Det har i alle tilfælde været 
dejlige sammenkomster.

Vigtigheden af at have nogen, jeg kun-
ne ”huske” med, blev sat i relief, da 
jeg i år 2002 med halvanden måneds 
mellemrum mistede både min søster 
og min bror. Selv om min bror boede i 
Canada, var jeg tit i kontakt med ham, 
og jeg skrev breve til min søster, og vi 
besøgte jævnligt hinanden. Hun var et 
orakel, når vi drøftede minder fra barn-
dommen. Pludselig var der ingen, jeg 
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kunne stille spørgsmålet: ”Kan du hu-
ske…?” til. Det medførte et stort tom-
rum i min tilværelse. 

Derfor var det en stor oplevelse for 
mig, da jeg sidste år blev inviteret 
til en gammel legekammerats 75-års 
fødselsdag. Det var en smuk majdag i 
skønne omgivelser ved Skælskør Van-
drehjem, og det bedste ved festen var, 
at jeg fik Gerdas lillebror, Niels, som 
bordherre. Vi fik genopfrisket mange 
fælles barndomsminder, f.eks. om den 
dag, vi havde ”lånt” en båd og roede en 
lille tur ud på Nørrestrand, hvor en af 
os kom til at skubbe Niels i vandet med 
en åre. Det betød, at vort ”lån” blev af-
sløret. Karen, Gerdas svigerinde havde 
jeg også gået i skole med, og vi duk-
kede også tilbage i minderne. Jeg følte 
mig meget beriget, da jeg tog hjem fra 
festen!

Eva Müllertz

Koncerter

Da vi lige har ansat 
ny organist, er der 
ikke fastlagt et kon-
certprogram, dog 
vil der være en nyt-
årskoncert søndag 
d. 15. januar kl. 16. 
Andre koncerter, der 

måtte komme i perioden dette blad dæk-
ker, vil blive annonceret i Nordsjælland 
og Helsingør Dagblad og bekendtgjort 
ved meddelelserne ved gudstjenesterne.

Garn, knapper m.m.

Garn, knapper, lynlåse m.m. modtages 
til vores kreative børnearbejde. Tak.

Julehjælp

Skema til ansøgning om julehjælp kan 
afhentes på kirkens kontor efter 1. no-
vember og skal afleveres udfyldt se-
nest 20. november.

Frivillig

Har du tid og lyst til at lave frivilligt 
arbejde i kirkeligt regi? 
Så kontakt kirketjeneren Merethe 
Knudsen 49 25 01 64. Vi kan bruge 
frivillige i besøgstjenesten, frivillige 
til at være voksenven, frivillige til at 
hjælpe med at lave lektier, frivillige til 
at hjælpe med at dække borde, rydde 
op og vaske op efter spiseaftnerne i 
familietjenesten, frivillige til at nørkle 
med børnene eller bage kage til spise-
aftnerne og efter børnegudstjenesterne.
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Gudstjenester

28.  August 10.00 Mette Dansøn 10. s. e. trinitatis
4.  September 10.00 Troels Bak Stensgaard 11. s. e. trinitatis Høstgudstj.
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
25.  September 10.00 Troels Bak Stensgaard 14. s. e. trinitatis
28.  September 17.00 Søren Kristoffersen Fyraftensgudstjeneste
2.   Oktober 10.00 Søren Kristoffersen 15. s. e. trinitatis
2.   Oktober 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
9.  Oktober 10.00 Mette Dansøn 16. s. e. trinitatis
16.  Oktober 10.00 Søren Kristoffersen 17. s. e. trinitatis
23.  Oktober 10.00 Troels Bak Stensgaard 18. s. e. trinitatis
26.  Oktober 17.00 Mette Dansøn Fyraftensgudstjeneste
30.  Oktober 10.00 Mette Dansøn 19. s. e. trinitatis
6.  November 10.00 Mette Dansøn Alle helgens dag
6.   November 13.00 Mette Dansøn Børnegudstjeneste
13.  November 10.00 Søren Kristoffersen 21. s. e. trinitatis
20.  November 10.00 Troels Bak Stensgaard Sidste s. i kirkeåret
23.   November 17.00 Søren Kristoffersen Fyraftensgudstjeneste
27.  November 10.00 Mette Dansøn 1. s. i advent
4.  December 10.00 Troels Bak Stensgaard 2. s. i advent
4.  December 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
11.  December 10.00 Mette Dansøn 3. s. i advent
18.  December 10.00 Troels Bak Stensgaard 4. s. i advent
24.  December 14.00 Søren Kristoffersen Juleaften
24.  December 16.00 Troels Bak Stensgaard Juleaften
25.  December 10.00 Mette Dansøn 1. juledag
26.  December 10.00 Troels Bak Stensgaard 2. juledag
1.   Januar 14.00 Mette Dansøn Nytårsdag
8.  Januar 10.00 Troels Bak Stensgaard 1. s. e. Hellig 3 konger
8.  Januar 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
15.  Januar  10.00 Mette Dansøn 2. s. e. Hellig 3 konger

Dåb finder normalt sted i forbindelse med søndagsgudstjenesten og ellers efter 
behov ved en lille særgudstjeneste den 1. lørdag i måneden, kl. 11.00
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Præster ved Vestervang Kirke

Kirkebogførende sognepræst:
Troels Bak Stensgaard 
Emil Noldesvej 24 
3000 Helsingør
tlf. 49 26 68 85 
E-mail: trbs@km.dk
Træffes i hjemmet eller i kirken, 
bedst efter aftale
Ugentlig fridag: mandag

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

Sognepræst:
Mette Dansøn 
Willumsensvej 15 
3000 Helsingør
tlf 23 84 63 47
E-mail: mhh@km.dk
Træffes 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:
Morten Poulsen
Kongensgade 22,1 3000 Helsingør
Tlf. i kirken 4925 0162 
Mobil 2098 8321
E-mail: vestervang@poulsen.org

Pigekorets leder: 
AnneKatrine 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 
Tlf. 49 20 01 03
E-mail: hlbrinch@stofanet.dk


