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Billede på forsiden. – Vestervang Kirke
som Madpyramide og rammen omkring
måltidsfællesskaber
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også noget at spise. Vestervang Kirke er
et hus, som vil fællesskabet, og derfor
spiser vi ofte i kirken. Vestervang Kirke
bliver kærligt omtalt som ”Festervang
Kirke”. Som man kan se på forsidebilledet på dette menighedsblad, så er der rigtig mange spisesituationer i kirken, Vestervang Kirke er en sand madpyramide.

Madpyramide og
Måltidsfællesskab
Spis sundt, spis varieret, spis seks stykker frugt og grønt om dagen… ja, der er
mange kostråd. Mine kirkelige kostråd
er: Spis sammen, oplev glæden ved måltidsfællesskabet om bordet, globalt og
universelt. Spis sammen med nogen, du
ikke kender, og du vil opleve, at under
måltidet kommer I til at kende hinanden.
De, der spiser sammen bliver sammenspist, og jeg mener bestemt sammenspist
på en god måde, hvor man er blevet fortrolig og er vokset ind i hinandens selskab i fællesskab. Det er rart at drikke
kaffe med en, der ved, om man tager
mælk i kaffen, det er rart at få smurt en
mad af en, der ved, at man ikke bruger
smør under pålæg. Det er trygt og rart at
være sammenspist med nogen, for så er
man kendt og genkendt.
Et af de kostråd, som ernæringseksperterne og den tidligere biskop over Roskilde Stift, Jan Lindhardt var enige om,
var: spis fisk. Lindhardt mente, at man
husker med maven og ville gerne have
en spisetradition knyttet til pinsen, ligesom man spiser æg og lam i påsken og
and og flæskesteg til jul. Dette års pinsefisk er i øvrigt rødspætten. Tilbered
gerne pinsefisken flambé, så man kan se
tunger af ild omkring fisken, og spis den
så sammen med andre. Det er godt at forbinde en kirkelig højtid med noget fysisk
som en god mavefornemmelse og med
det at spise sammen.
Men ét er kostråd, et andet er etikette
omkring et fællesskab. Det er en uskik
ikke at byde sin gæst på noget at drikke, og hvis gæsten er der længere tid, så

Numrene her refererer til forsidebilledet,
sidetal til der, hvor du kan læse mere om
aktiviteten inde i dette menighedsblad.
Vi spiser ved sangaftnerne, oven i købet
flere retter. (2 side 10)
Vi drikker vin efter koncerterne. (side
13)
Vi spiste ved vores kristendomskursus,
som vi har valgte at kalde ”Kristendom
og Mad”.
Vi spiser en bolle sammen efter børnegudstjenesterne. (side 8)
Mødrene drikker en kop kaffe og giver
babyerne lidt frugt efter babysalmesang.
Pigekoret får frugt hver torsdag i pausen.
(4 side 12)
Vi serverer frugt for vores konfirmander. (5 side 7) På forsiden ses nogle af
de konfirmander, der skal konfirmeres i
maj 2012 i en ”sidste nadver opstilling”
inspireret af Da Vincis berømte billede.
De har T-shirts på med disciplenavne.
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Vi drikker kaffe sammen og spiser småkager efter alle søndagsgudstjenesterne.
(side 15)
Eftermiddagsklubben er kendt langt ud
over sognet grænser for de flotte lagkager, der serveres her. (side 10)
Familietjenesten holder deres spiseaftner
i Vestervang Kirke, hvor fokus i den grad
er måltidsfællesskabet. (3 side 9)
Vi drikker kaffe og spiser kage efter
plejehjems- og sygehusgudstjenesterne.
(side 11)
Når vi har noget at fejre, så holdes der
reception med god mad.
Den. 4. marts 2012 samlede sognet ind
til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
Her kom der 48947 kr. ind i Vestervang
sogn i kampen mod sult. På den måde
havde vi et fællesskab om måltidet på
en global måde, fordi vi med penge lagt
i indsamlingsbøsserne og tid og kræfter
lagt i indsamlingen kunne sørge for, at
andre fik noget at spise, og oven i købet
redde liv fra sultedøden. Tak til alle, der
gik, og alle der gav.
Ved gudstjenesterne søndag kl. 10 (1 side
15) spiser vi nok det mindste måltid sammen, som spises i Vestervang Kirke. Vi
får et lille papirtyndt stykke brød på størrelse med en mønt, kaldet en oblat, og vi
får en lille smule portvin i et lille bæger.
Men selv om vi ikke spiser ret meget,
så har måltidet en meget stor betydning.
Nadvermåltidet sprænger tid og sted.
Vi spiser sammen med dem, vi gennem
årene har mistet, i et fælles måltid, hvor
Kristus selv er vært. Vi modtager meget
mere end et par få kalorier, vi modtager
syndernes forladelse, og vi bliver genindsat i vores liv og i et kristent fællesskab, hver gang vi modtager nadveren,

et fællesskab, der har flere dimensioner.
Vi er sammen med hinanden i kirken, i et
større kristent fællesskab med alle kirker,
og vi er sammen med Gud, der møder
os i dette måltidsfællesskab. Vi bliver i
nadveren sammenspist med Gud. Og vi
skal ikke være bange for at være uværdige til at spise sammen med Gud. Jesus
viste nemlig med sin person, at han spiste sammen med toldere og syndere, og
ved at spise med dem, gav han dem værdighed. Det gør han stadig med os, når
vi spiser nadveren under gudstjenesten.
Vi genfinder den værdighed, som Gud
gav os i dåben, hvor vi blev hans børn
og som sådan værd at være sammen med
og spise sammen med. Nadveren er først
og fremmest en fejring af fællesskabet
og en genindsættelse i det med vores
synders forladelse. Ordet nadver betyder oprindeligt aftensmad. Det henviser
til det måltid, Jesus delte med sine disciple skærtorsdag, hvor han brød brødet
og uddelte vin og påbød sine disciple at
gøre det samme, når de i fremtiden spiste
sammen til minde om ham. Rituelt gentager vi skærtorsdagsmiddagen under
nadveren. Nadveren under højmessen
bliver af mange betegnet som gudstjenestens højdepunkt, og det gælder jo også
for alle de andre måltider, vi indtager
sammen, at det er højdepunkter. Måltidet
er fællesskabets højdepunkt, det er derfor vi spiser så meget i Vestervang Kirke.
Der er mange, som er gode til at bage
og lave mad i store mængder. Det ved
vi, for der er mange, der hjælper med at
skabe alle disse gode måltidsfællesskaber i kirken, og tak for det! Uden de frivillige ville der ikke være nær så meget
mad i kirkemadpyramiden, - men vi har
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brug for flere! Kan du, som læser dette,
tilbyde din hjælp engang imellem, ville
det virkeligt blive værdsat. Du behøver
ikke melde dig til noget fast, men du kan
f.eks. melde dig til at bage til en børnegudstjeneste. Du kan også, hvis du har
det store mod, melde dig til helt selv at
stå for at lave mad til en af Familietjenestens spiseaftner, eller til en studiekredsaften. Det behøver ikke at være hver
gang, det er dig, der trækkes på, der kan
godt gå et halv eller helt år, mellem du
melder dig til at stå for madlavningen.
– Men vi har brug for flere frivillige at
trække på. Dog alle kan ikke være ”Babette” som i filmen ”Babettes Gæstebud”. Det er ikke for alle at stå for den
helt store madlavning, men det er for alle
at nyde den. Kom og nyd maden, som
andre har brugt tid, kræfter og kærlighed
på at frembringe! Det er kun sjovt at lave
mad, hvis der er nogen, der nyder den og
spiser den i et godt fællesskab.
I biblen er der beskrevet flere bespisningsundere. Der faldt Manna ned fra
himlen til den gruppe af mennesker Moses havde ført ud af Egypten, og Jesus laver både bespisningsundere blandt jøder
og hedninger og viser på den måde, at
det at spise sammen er noget for alle. Så
velkommen i Vestervang Kirke/ Madpyramiden og velbekomme!
Mette Dansøn

fulde i livet. Der er sagt meget om
mad. Digteren Johannes Ewald lavede
følgende vers: ”At smørebrød er ikke
mad, og kærlighed er ikke had, det er
for tiden hvad jeg ved om smørebrød
og kærlighed”. I en af mine tepakker står et citat af en ukendt: ”Ingen
bekymring er så stor, at den ikke kan
druknes i en kop te”
Bortset fra, at smørebrød også kan
være en lækker spise, og at mange mener, at ”te” burde erstattes af ”kaffe”,
viser flere citater betydningen af den
mad og drikke, vi indtager.
Som det fremgår af Mettes artikel er
det at spise en direkte vej til en god
kommunikation. I Kristeligt Dagblad
har jeg læst en artikel, der udtrykker
det samme. Det drejer sig om Børnehuset Resenlund i Brøndby Strand, der
har opnået et godt resultat med forældreinddragelse i børnehaven. Brøndby
og tre andre kommuner er sammen om
et daginstitutionsprojekt VIDA – Vidensbaseret indsats over for udsatte
børn i dagtilbud. Man vil undersøge,
hvilke pædagogiske tiltag og former
for forældreinddragelse der giver de
bedste resultater i forhold til at hjælpe
alle børn godt videre i skolen og tilværelsen.
Rent praktisk har de i Resenlund inddelt forældrene i grupper med seks
forældrepar, der med tilhørende børn i
alle aldre bliver indbudt til at komme,
lave mad og spise sammen fire gange
om året. Hver gruppe har en pædagog
tilknyttet, der sørger for, det fungerer
som planlagt. Ved det møde, som avisen er med til, står menuen på lasagne,
og blandt deltagerne er kurdiskfødte

Mere om mad og trivsel
Madindtagelse er en betingelse for
opretholdelse af livet. Vi skal spise
for at leve, mens det kan få fatale følger, hvis en person vender det om og
lader mad være det mest betydnings5

Rhinas Shelkho og Candy Crillesen,
danskgift canadier. Alle er glade for
ordningen, hvor det er hele familien,
der skal i børnehave. Erfaringen er, at
mennesker, der spiser sammen, taler
sammen! Når forældrene har lært hinanden at kende ved disse sammenkomster, er de trygge ved at henvende sig
til hinanden, hvis der ind imellem er
behov for det. Ifølge både pædagoger
og forskere er det en effektiv måde til
at hjælpe alle børn, også de ”udsatte”,
til et godt forløb i skolelivet. Lederen
af Resenlund, Elsebeth Olsen siger:
”Tidligere blev børnene afleveret, vi
arbejdede med det pædagogiske, og så
blev de hentet igen. Nu ved vi, at børnene bliver mere trygge og glade, når
verdenerne hjemme og i børnehaven
hænger mere sammen”. Det seneste
hold, Børnehuset Resenlund overførte
til folkeskolen, var usædvanligt skoleparate.
Det er ikke lige meget, hvad vi putter
i munden. Berlingske Tidende bringer
for tiden en artikelserie med temaet:
”Tanker i tiden”. Et af interviewerne
var med kok og restauratør Bo Jacobsen. Han ser danskerne som en nation
af kulinariske discountryttere, der hellere vil køre BMW end putte ordentlig
mad i munden. Folk bruger oceaner af
tid på ligegyldige ting som Facebook,
hvor de er i kontakt med 100 mennesker i stedet for at være 100 % i kontakt
med en håndfuld. Da han var dreng, lå
de tre uger i telt, badede i havet og lavede mad sammen.
”Miseren begyndte, da begge forældre
kom på arbejdsmarkedet, og når de
kom trætte hjem, var der ikke tid og

overskud til at lave andet end et hastigt
fremstillet måltid”, mener BJ. Han er
klar over, at tiden ikke kan skrues tilbage, men opfordrer folk til at træffe et
valg. ”Det er ens eget valg, om man vil
bruge pengene på at flashe sin rigdom
over for naboen, eller på at smide en
ordentlig kylling på bordet.” Hvis det
fortsætter på denne måde, vil den danske madkultur være gået fløjten om få
generationer.
Løsningen kunne være at den ene af
parterne gik lidt ned i arbejdstid for at
få mere tid på hjemmefronten. En anden idé ser kokken i at lade skolekøkkenundervisning få en højere prioritet,
så børnene fra de helt små klasser og
hele vejen op årligt skal have skolekøkken på skemaet, hvilket næppe er
realistisk.
Et andet af Bo Jacobsens synspunkter er, at vi igen skal frem til, at både
frugt, grønt og kød har sin sæson. Det
er helt forfejlet, når folk ønsker, at alt
skal være til disposition året rundt. Det
kan jeg kun give helt ret i. Jeg husker
endnu med glæde, når vi ved pinsetide
for første gang indtog en stegt kylling
med rabarberkompot!
Eva Müllertz

Kirken har fået ny hjemmeside
Vestervang Kirke har fået en ny hjemmeside som erstatning for en, der ikke mindst
vedligeholdelsesmæssigt var blevet
ret tung at arbejde med. Vi har sammen med en grafisk designer og en fotograf lavet en side, der både fornyer,
og også viser respekt for kirkens udseende og indretning. Desuden er den
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mer i kirken og modtager undervisning i
et forløb på 8. tirsdage efter skoletid. Vi
vil gøre børnene 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, trosbekendelsen og fadervor. Til minikonfirmand
synger vi, leger og laver kreative ting, så
børnene lærer gennem mange sanser, og
alle kan være med.
Det vil være gratis at følge undervisningen, og det er ikke et krav, at børnene er
døbt.
Tilmelding kan ske på kirkens kontor
i åbningstiden. Oplys barnets navn og
adresse og navn på forældre med samme
adresse. Oplys venligst også mailadresse
og mobilnummer. Vi håber at fylde Vestervang Kirke med glade minikonfirmander, men der vil dog kun blive et
hold, hvis der senest d. 28. august er tilmeldt mindst fem minikonfirmander, så
husk at melde jer til!
Mette Dansøn

langt nemmere at vedligeholde og udvide med nye funktioner. Vi har mange
idéer til, hvad den skal kunne fremover,
men det hele kommer ikke til at ske på
én gang, f.eks. får kirkens præster mulighed for at have deres egen side med
de ting, der interesserer dem og ligger
dem på sinde. Kig indenfor på www.vestervangkirke.dk og tøv ikke med at
komme med forslag til forbedringer,
skulle I få en god idé!
Morten Poulsen

Konfirmation 2013 – tilmelding
Indskrivning
til
konfirmation 2013
foregår dagligt i
kontorets åbningstid. Medbring venligst barnets dåbseller navneattest. 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 klokkeslæt
vælges efter ”først til mølle”-princippet.

Tirsdag d. 6. september 2012 kl. 14 vil vi
i Vestervang Kirke påbegynde undervisning af minikonfirmander. Minikonfirmander er elever fra 3. klasse, der kom7

Søndag den 13. maj kl. 13.00:
Pinsegudstjeneste. Ved den sidste børnegudstjeneste i sæsonen skal vi høre,
hvorfor pinsen er kirkens fødselsdag,
og vi skal lære en flammedans, som
vores kirkesanger og leder af pigekoret, Anne-Katrine Kirst, har lavet. Derefter vil naturvejleder Martin Wiberg
vise os alt det, som vokser i skoven
rundt om kirken, og som kan spises.
Vi bager fødselsdagsboller i et bål, laver salat af bøgeblade og mælkebøtter
og koger brændenældesuppe. Til sidst
skal vi have fødselsdagslagkage.

Brev med opstartsdag vil blive sendt ud
til de tilmeldte konfirmander.
Præsterne og kordegnen

Børnegudstjenester
Børnegudstjenesterne i Vestervang er
korte gudstjenester hver måned (minus
de tre sommermåneder) med deltagelse af kirkens pigekor. Vi præsenter ofte
nye, børnevenlige salmer og forsøger
med fortælling, dramatik eller dans at
formidle de bibelske fortællinger på en
måde, som fanger børnene. Efter børnegudstjenesten er der hygge for hele
familien og kreative aktiviteter. Vi begynder kl. 13.00 og slutter kl. 15.00.

Naturvejleder og FDF’er Martin Wiberg deltager i børnegudstjenesterne
den 13. maj og den 2. september.
Søndag den 2. september kl. 13.00:
Høstgudstjeneste. Vi begynder som altid den nye sæson med en rigtig festlig
’høstdag’ for hele familien! Kirken er
i anledning af høsten fint pyntet med
kornneg, frugt og grøntsager. Efter
gudstjenesten er arealet omkring kirken lavet til en lille markedsplads med
hoppeborg, dukketeater og boder, hvor
man kan skyde til måls eller blive malet

Pinsen, kirkens fødselsdag, bliver fejret i Vestervang kirke.
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i ansigtet. Vi får pølser og is og bager
snobrød, og børnene kan klatre i træer
og balancere på opstablede ølkasser
under opsyn og med sikkerhedsseler.
Tak til vores lokale FDF-kreds og Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
for at hjælpe til!

skab med mangfoldighed på tværs af
sognegrænserne i hele Helsingør provsti. Vi ser altså ikke på, hvor du bor, og
vi ser heller ikke på, om du er medlem
er folkekirken, men Familietjenesten
står på en folkekirkelig grund.

Kontaktoplysninger
til KFUM og FDF

KFUM & K
formand Beate Baumann Jensen
49 21 69 15

Har du og evt. din familie lyst til at deltage i vores hyggelige spiseaftner, så er
du/ I meget velkomne. Det kræver ikke
tilmelding, bare kom. Pris for mad er
15. kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi
åbner dørene på spiseaftnerne kl. 16 og
indtil 17.30 er der mulighed for at sidde og drikke en kop kaffe og få sig en
sludder med de andre, der også kommer for at hygge og snakke. Kl. 17.30
har vi en lille andagt med en salme og
en bibelhistorie, og derefter spiser vi.
Vi sidder ved langborde, sådan at der
er mindst to familier ved hvert bord,
man kommer derfor altid i snak med
andre, også selv om man er kommet
alene. Efter måltidet er der mulighed
for at lave noget kreativt med børnene
og drikke en kop kaffe.
Datoerne for de kommende spiseaftner er:

FDF
formand Margit Wiberg
49 20 05 30

Spiseaftner i Familietjenesten

16. maj
15. august
19. september
17.oktober

Familietjenesten, som holder til huse
i Vestervang Kirke, er et åbent fælles9

Vi du høre mere om Familietjenestens
andre aktiviteter, lektiehjælp, ferie, bagedag m.m., så kontakt Merethe Knudsen, kirketjener i Vestervang Kirke eller sognepræst Mette Dansøn, begges
kontaktoplysninger finder du på bagsiden af dette blad.
Du kan også læse mere på Familietjenestens hjemmeside:
www.helsingorfamilietjenesten.dk
ser. Læs mere her: www.fs-fh.dk og
hold jer ikke tilbage, bare meld jer til!
Skoler og andre institutioner må også
gerne henvende sig med andre ting, de
gerne vil drøfte med en præst. Kontakt
os, så kan vi arrangere et besøg i Vestervang Kirke. Måske har I lyst til at
komme og synge salmer? Det er anderledes at synge i en kirke med et orgel
end i en klasse uden musik.

Børnehaver, skoler,
institutioner – brug kirken!

Eftermiddagsklubben/
Sangaftener.

Arbejder du i en børnehave i Vestervang Sogn eller i en skole eller en
anden institution, og har du lyst til at
komme på besøg i kirken med en gruppe, så kontakt os. Vi vil gerne bruges og
stiller os gerne til rådighed. Vi inviterer
de lokale børnehaver til at besøge Vestervang Kirke hver påske, pinse og jul,
og får således besøg d. 22. maj kl. 10
af nogle børnehavebørn, der skal synge
og danse pinsesalmer. Men har I selv et
tema, I gerne vil komme på kirkebesøg
med, så kontakt en af præsterne!

Vores forskellige eftermiddags- og aftenaktiviteter er nu ved at være færdige
for denne sæson.
Jeg synes, at vi har haft rigtig gode eftermiddage og aftener med spændende og
inspirerende foredragsholdere/sangere.

Vestervang Kirke er også med i Folkekirkens Skoletjeneste, som har en
række tilbud til lærere og skoleklas10

Vi er nu i gang med at tilrettelægge næste års program, det bliver spændende,
om vore mange ideer lykkes.

det er også med til at præge fremtiden i
Vestervang sogn. Vi er meget åbne for
nye ideer og spændende tiltag.
Vestervang kirkes menighedsråd består
af 12 personer og vore tre præster. Vi har
et rigtig godt samarbejde trods en meget
forskellige baggrund, men vi har alle en
positiv indgang til arbejdet i rådet.
Vi mangler et par nye rådsmedlemmer,
så tænk over, om du kunne have lyst
til at være med i arbejdet i vores kirke.
Du er selvfølgelig velkommen til at
kontakte os for at høre nærmere.
Der vil nok hen over sommeren være
en del orientering om valget. Jeg kan
da nævne, at vi i Vestervang kirke holder orienteringsmøde tirsdag den 11.
september kl.19. Der vil selvfølgelig
komme nærmere herom i pressen senere. Kom og vær med, vi mangler
netop dig!
Beate Baumann, Formand

Men inden da skal vi jo på vores
årlige ’skovtur’.
Som tidligere skrevet er turen
onsdag den 2. maj.
På gensyn P.U.V. Beate

Menighedsrådsvalget 2012

Hvert 4. år er der valg til menighedsrådene i de forskellige kirker i Danmark.
Vi skal jo selvfølgelig også have valgt
et nyt menighedsråd her i Vestervang
kirke.
Der er nogle rådsmedlemmer, der af
forskellige årsager ønsker at udtræde
af rådet. Vi håber, at vi vil få et rigtig godt menighedsråd til de næste fire
års arbejde. Menighedsrådets arbejde
består i at administrere de økonomiske og praktiske ting, der foregår i Vestervang Kirke. Vi er med til at præge
det daglige arbejde i vores sogn.
Vi er også med til at ansætte vore præster i samarbejde med Helsingør stift,
samt at administrere ansættelsesforhold
for organist, kordegn og kirketjener.
Der er mange spændende opgaver, man
kan være med til at løse. Menighedsrå-

Andre gudstjenester
i Vestervang Sogn

Kirkesalen, Helsingør sygehus:
1. og 3. torsdag i måneden kl. 15.30
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Pigekoret i Vestervang Kirke
Kirkens pigekor er for piger mellem 9
og 18 år og øver torsdage kl. 16-17.30.
Vi øver både på sange og salmer, som
skal bruges til de børnegudstjenester i
kirken, som vi deltager i en gang om
måneden, og også på alt mulig andet,
som vi synes er sjovt.
Her i foråret er der især to ting, som vi
glæder os til. Det ene er den årlige forårskoncert, hvor vi får lov til at synge
det, vi har øvet på i foråret, både noget
af det, vi bruger til børnegudstjenester og noget af alt det andet. I år har
vi lagt hovederne i blød for at finde en
masse sange omkring et fælles tema om
”drømme”. Vi prøver også at skrive en
sang eller to selv om drømme, og vi glæder os til at vise jer, hvad vi finder på.
Den anden ting, vi glæder os til, er den
årlige tur til Tivoli, hvor vi tager til København alle sammen, hygger os og spiser sammen. Det er sjovt også at lave
noget anderledes sammen ind imellem,
og det bliver altid en god dag.

Montebello
Plejehjemmene Montebello og Kristinehøj:
3. torsdag i måneden Montebello 13.15
og Kristinehøj 14.30

Kristinehøj
Pigekoret ved
fastelavnsbørnegudstjenesten
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Hvis du godt kan lide at synge, skulle
du overveje at prøve at komme og synge sammen med os. Det er hyggeligt,
men det er også vigtigt, at vi kommer
hver gang og øver os, så vi kan blive
gode nok til at optræde.
Du kan høre mere hos vores korledere
Anne-Katrine Kirst tlf. 2618 0114 og
Morten Poulsen 2098 8321.

Bøgerne, som skal læses i litteraturkredsen

Litteraturkreds i efteråret 2012.
Tema: Opbrud!

Endelig kaster vi os over den svenske
forfatter Selma Lagerlöf’s klassiker ”Jerusalem” (Forlag: Gyldendal) fra 1902,
som handler om svenske bønder fra
Dalarna i Sverige, som i religiøs vækkelsesiver bryder op fra hjemstavnen og
drager til den hellige stad Jerusalem for
at leve deres kristne tro i praksis. Men
virkeligheden i deres nye land kommer
bare til at tage sig helt anderledes ud
end forventet.
Litteraturkredsen mødes første gang
onsdag den 12. september kl. 19-21,
hvor vi vil diskutere ”Tavshedens smerte”. De følgende to aftener vil ligge
onsdage den 10. oktober og den 14. november, samme tidspunkt. Møderne vil
foregå i en af kirkens konfirmandlokaler, og det er en god idé at anskaffe sig
romanerne i god tid, så der er tid til at
fordybe sig i dem. Jeg ser frem til nogle
hyggelige aftener med spændende diskussioner deltagerne imellem, og såvel
nye som tidligere deltagere er meget
velkomne. Bemærk: Max deltagerantal
er 20 personer! Tilmelding på tlf. 49 75
05 45 eller 20 14 56 26. Vel mødt!
Søren Kristoffersen

Vi tager fat på en ny omgang litteraturkreds til efteråret, og ligesom sidste
gang er det tre forskellige forfattere,
men med det fælles fortegn, at deres
romaner handler om opbrud i en eller
anden forstand, bogstaveligt eller åndeligt.
Vi tager bøgerne i omvendt kronologisk
rækkefølge denne gang og lægger ud
med den ret nye roman: ”Tavshedens
smerte”, som handler om en pakistansk
drengs opvækst i en familie, der er flyttet fra Pakistan til USA, og hvorledes
mødet med en muslimsk tante ændrer
hans liv radikalt. Romanen er skrevet
af Ayad Akhtar, som selv er født af pakistanske forældre og opvokset i USA,
og romanen udkom på Politikens Forlag
i slutningen af 2011.
Dernæst læser vi romanen ”Nattog til
Lissabon” fra 2007 (Forlag: Tiderne
Skifter) af den schweiziske forfatter
Pascal Mercier, som beskriver en både
fysisk og indre, filosofisk rejse hos hovedpersonen, en rejse som også sættes i
gang af mødet med en mystisk kvinde
– og en bog om en fremmed.
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valgt sange ud fra forskellige sider af
det at drømme, men også andre sange
vil snige sig ind. Pigerne glæder sig til
at vise, hvad de har arbejdet med i løbet af foråret, og alle, ikke mindst familie og venner, er meget velkomne!

Koncerter

Pinsegudstjeneste for
udviklingshæmmede
fredag den 25. maj
Vestervang kirke inviterer udviklingshæmmede og deres familie til pinsegudstjeneste fredag den 25. maj kl.
14.30 – 16.00.
Kom og hør hvad der skete den første
pinsedag, og hvordan de grænser, som
skiller mennesker fra hinanden, blev
overvundet! Kom og støt op om et nyt
initiativ!
Det vil være en gudstjeneste for alle
sanser. Vi vil danse en flammedans
med ildfarvede tørklæder, og gøgleren
Poul Panik vil vise os, hvordan tunger
af levende ild ser ud. Vi slutter af med
en sandwich og med at ønske hinanden
en god sommer.
Flere oplysninger og tilmelding hos
sognepræst Troels Bak Stensgaard, tlf.:
49266885 og mail: TRBS@km.dk.

Søndag d. 20. maj kl 16.00
Dichterliebe
Robert Schumann har sat musik til
digteren Heinrich Heines digtsamling
Das Buch der Lieder. Denne sangcyklus, der betragter kærligheden set fra
en digters synvinkel med alt, hvad det
indebærer af sammenligninger med
blomster, drømme og eventyr, går for
at være noget af det ypperste indenfor
den tyske romantiske lied-tradition.
Kirkens dygtige tenor Visti Hald har en
central rolle og desuden er klaverakkompagnementet til Dichterliebe, her i
hænderne på Leif Valbjørn, berømt for
at have en lige så selvstændig og fremtrædende rolle, som sangeren har.
Kirken byder på et glas vin efter koncerten.
Torsdag d. 31. maj. kl 17.00
Pigekorets forårskoncert
Pigekorets forårskoncert har i år et
overordnet tema om drømme. Vi har
14

Gudstjenester
4. maj
4. maj
6. maj
6. maj
13. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj
28. maj
30. maj
3. juni
10. juni
17. juni
24. juni
1. juli
8. juli
15. juli
22. juli
29. juli
5. august
12. august
19. august
26. august
2. september
2. september
9. september
16. september
23. september
26. september

9.30
11.30
9.30
11.30
10.00
13.00
10.00
10.00
10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
13.00
10.00
10.00
10.00
17.00

Mette Dansøn
Mette Dansøn
Troels Bak Stensgaard
Troels Bak Stensgaard
Troels Bak Stensgaard
Troels Bak Stensgaard
Søren Kristoffersen
Troels Bak Stensgaard
Mette Dansøn
Mette Dansøn
Søren Kristoffersen
Mette Dansøn
Troels Bak Stensgaard
Søren Kristoffersen
Mette Dansøn
Troels Bak Stensgaard
Søren Kristoffersen
Troels Bak Stensgaard
Mette Dansøn
Mette Dansøn
Søren Kristoffersen
Troels Bak Stensgaard
Mette Dansøn
Troels Bak Stensgaard
Mette Dansøn
Troels Bak Stensgaard
Troels Bak Stensgaard
Mette Dansøn
Søren Kristoffersen
Søren Kristoffersen

Konfirmationsgudstjenester
Konfirmationsgudstjenester
Konfirmationsgudstjenester
Konfirmationsgudstjenester
5. s. e. påske
Børnegudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Meditativ gudstjeneste
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste
Børne-høstgudstjeneste
14. s. e. trinitatis
15. s. e. trinitatis
16. s. e. trinitatis
Meditativ gudstjeneste

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
E-mail:vestervang.sognhelsingoer@km.dk
Tlf. 49 21 06 84 - Fax 49 21 06 82
Åbent mandag til torsdag kl. 9-13,
torsdag tillige kl. 16-18.

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

