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Menighedsrådsvalget 2012

Hvert 4. år er der valg til menighedsråde-
ne i de forskellige kirker i Danmark.
Valget finder denne gang sted 
den 12.november 2012.

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 kan få samlet 
et rigtig godt menighedsråd til de næste 
4 års arbejde. Menighedsrådets arbejde 
består i at administrere de økonomi-
ske og praktiske ting, der foregår i Ve-
stervang 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 or-
ganist, kordegn og kirketjener.
Der er mange spændende opgaver, man 
kan være med til at løse. Menighedsrå-
det er også med til at præge fremtiden i 
Vestervang Sogn. Vi håber, at vi i næste 

samling kan få mulighed for at få endnu 
en tilbygning til kirken. Vi mangler eks-
tra lokaler  til vore mange aktiviteter.  
Det bliver en spændende opgave, som 
vi håber, at vi kan komme i gang med 
inden for de næste år. Vi er meget åbne 
for nye ideer og spændende tiltag.
Vestervang Kirkes menighedsråd består 
af 12 personer samt vore tre præster.
Vi har et rigtig godt samarbejde, trods en 
meget forskellig 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 vor kirke!
Du er selvfølgelig velkommen til at kon-
takte os/ kontoret for at høre nærmere.
Jeg kan da nævne, at vi i Vestervang 
Kirke holder orienteringsmøde tirsdag 
den 11. september kl. 19. Der vil selv-
følgelig komme nærmere herom i dags-
pressen. Du kan også hente hæftet ”Folk 
og Kirke, Menighedsrådsvalg 2012 i Hel-
singør Stift” i Vestervang Kirke.
Kom og vær med til at præge fremtiden 
i Vestervang Sogn! Vi mangler netop 
dig!    Beate Baumann, Formand

WWW.VESTERVANGKIRKE.DK
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At følge sit hjerte

Hjertet som symbol spiller en stor rol-
le i vor vestlige kultur. Når vi vender 
blikket bort fra de begreber, som lige 
er oppe i tiden, som hjerteforeninger, 
hjerteambulancer og hjertestartere mv., 
som henviser til det fysiske organ hjer-
tet, vi render rundt med i kroppen, så 
har hjertet i poetisk betydning altid haft 
en plads i vort sprog. En plads, som har 
været med til at bestemme vort men-
neskesyn og vor syn på os selv. Når 
vi f.eks. bruger udtrykket ”at følge sit 
hjerte”, så dækker det over den antagel-
se, at mennesket rummer noget væsent-
ligt (læs: væsen-ligt) i sig, som det kan 
handle enten i overensstemmelse eller i 
modstrid med. Man kan altså være tro 
eller utro mod sit eget indre væsen, alt 
efter om man følger eller ikke følger 
sit hjerte. Hjertet er blevet symbol for 
det sted, hvor vi placerer vore inderste 
følelser, og derfor er det også hjertet, 
ifølge samme tankegang, der får os til 
at ”falde pladask” for vort livs udkårne. 
Hjertet følger sin egen vej, stik imod 
fornuften endda, og derfor kan vi også 
opleve, at det kan være risikabelt at føl-
ge sit hjerte. Det føles rigtigt, men det 
kan medføre masser af problemer!

Hvis man skal have svaret på, om man 
altid skal følge sit hjerte, skal man nok 
opsøge et menneske, der har levet rig-
tig længe, og som virkelig har prøvet 
livet på egen krop. Én, der har prøvet 
både opture og nedture, lykkestunder, 
skuffelser og nederlag, og hos hvem 
man kan aflæse det levede liv i ansig-
tets furer, rynker og livskloge øjne. 
Her kan man få ordentlig besked om, 
hvordan livet slår igen, også når man 
tror, at man er på rette vej. Eller om, 
hvordan livet kommer helt bag på én 
og løfter én op, just som man følte, at 
alle muligheder var opbrugt. Det er en 
livsvisdom, der siger, at livet ikke kan 
sættes på en formel, og der derfor hel-
ler ikke findes nogen garantier eller 
nemme smutveje i tilværelsen. Livet 
har sin pris, og det er som regel hjertet, 
forstået som vort væsens inderste, der 
får prisen at føle. Fordi det er her, vort 
håb, ønsker, drømme og værdier ligger 
på lager og venter på at blive levet ud 
i virkelighedens verden. Og når livet 
så ikke altid vil ligesom vi, så opstår 
konflikten. Så dukker spørgsmålene 
op: Hvor meget skal man kæmpe for at 
følge sit hjerte, og hvor meget skal man 
gå på kompromis? Det er spørgsmål, 
mange mennesker bliver konfronteret 
med i løbet af tilværelsen, dette at finde 
ud af, hvor meget ens dybeste værdier 
kan bære, når det gælder, og hvor høj 
en pris man er villig til at betale for at 
være tro mod det, man står for.
Indtil nu har jeg formuleret disse tan-
ker helt alment, uden brug af specielt 
kristen terminologi. Men det betyder 
ikke, at ovennævnte spørgsmål ikke 
er en kristen problematik også. Det er 
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det i høj grad. Det er måske kernen i 
det kristne menneskesyn, at vi er split-
tede mennesker, som vil ét, men ofte 
gør noget helt andet. Ligesom det også 
udgør kernen i den kristne tilværelses-
forståelse, at livet kan vi ikke spænde 
for vor egen vogn, men det er os, der 
bliver kørt med. Og så er vi nødt til at 
have noget fast at klamre os til. Dette 
fikspunkt i kristendommen hedder Je-
sus Kristus, Guds søn. Han er netop 
kendt for at benytte sig af et ”hjerte-
sprog”, der taler til vores sande, in-
derste kerne. Som i saligprisningerne 
(Matt. 5,v. 7-10), hvor han siger til 
sine tilhørere: ”Salige er de barmhjer-
tige, for de skal møde barmhjertighed. 
Salige er de rene af hjertet, for de skal 
se Gud. Salige er de, som stifter fred, 
for de skal kaldes Guds børn. Salige er 
de, som forfølges på grund af retfær-
dighed, for Himmeriget er deres.” I de 
få sætninger ligger der en guldgrube af 
visdom m.h.t., hvordan vi mennesker 
er kaldet til at leve i overensstemmelse 
med det hjerte, som banker for hele den 
skabte verden. Nemlig det altfavnende 
faderhjerte, som står bagved alt leven-
de. Den Gud, Jesu far og vor far, som 
fortsat lever med i sine børns gøren 
og laden, og som gennem den kristne 
forkyndelse kalder på os og indgyder 
os styrke, håb og trøst, når vi har aller-
mest brug for at finde vej i livet.                    

  Søren Kristoffersen         

Om fællesskab

Jeg mener at kunne huske et slogan, 
”sammen er vi stærke”, og noget er 
der om snakken. At stå alene og selv 

skulle navigere gennem livet er ulige 
sværere, end når man har nogen, man 
kan læne sig op ad og søge råd hos i 
forskellige situationer. 

Da jeg i midten af halvfemserne blev 
skilt og desuden havde andre proble-
mer at slås med, hjalp det mig fra at gå 
helt ned med flaget, at jeg havde gode 
venner i min klub (HSOK), som jeg 
kunne drøfte situationen med. At jeg 
så også på den tid begyndte at komme 
i Vestervang Kirke, gav mig endnu et 
fællesskab, jeg kunne tanke op fra og 
derved få udstukket kursen for mit æn-
drede liv. 

I Kristeligt Dagblad har jeg læst et 
interview med Birgitte Possing i an-
ledning af dennes 60-års dag. Hun er 
uddannet i historie og etnografi og ar-
bejder ved universitetet i København 
og er også tilknyttet Rigsarkivet, hvil-
ket hun agter at fortsætte med flere år 
endnu. Hun gør sig mange tanker om 
samfundets udvikling og ser en tidlig 
tilbagetrækning på grund af magelig-
hed som en tendens til at leve sit liv 
med de syv dødssynder (hovmod, 
griskhed, nydelsessyge, misundelse, 
frådseri, vrede og ladhed) som værdi-
sæt. Mange melder sig ud af fællesska-
bet for at tilgodese egne behov, eller de 
søger de fællesskaber, som de selv kan 
få noget ud af. ”Vi er blevet for for-
kælede i det her samfund”, postulerer 
Birgitte Possing. Som eksempler på 
folks ændrede holdning nævner hun 
trafikkulturen og manges manglende 
respekt i det offentlige rum. ”Man bli-
ver jo nærmest pandet ned, hvis man 
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beder folk rydde op efter sig eller re-
spektere reglerne”, siger hun.

Somme tider tænker Birgitte Possing, 
at vi trænger til en rask lille krig. Hun 
undrer sig over den store interesse, der 
er i tiden, for historiske romaner og 
film og tolker det som et savn efter no-
get højere at kæmpe for end sig selv. 
Nu husker jeg ikke alverden fra den an-
den verdenskrig, men har hørt og læst 
om, hvordan folk søgte sammen i fæl-
lesskaber som alsang og algang. Andre 
søgte sammen i et fællesskab med det 
formål at bekæmpe tyskerne, som vi så 
det i filmen ”Hvidstensgruppen”, hvor 
de ”kæmpede for alt, de havde kær” og 
betalte prisen for det. 

Nu har vi i Danmark ikke haft så man-
ge krige. Galgenhumoristisk påstår 
nogle, at det skyldes, at der er for kort 
tid mellem måltiderne. Hvis det var 
tilfældet, kunne man ønske sig, at der 
rundt omkring i verden var en større 
madglæde! Men det er givet, at når 
krisen kradser, rykker folk sammen, 
og det er tanken bag Birgitte Possings 
ønske om en rask lille krig. Jeg har dog 
fornemmet, at den økonomiske krise, 
vi i øjeblikket har, har fået nogle til at 
ændre fokus. Via en af de utallige ana-
lyser (i dagens Danmark skal alt åben-
bart analyseres og evalueres!) fremgår 
det, at folk, også de unge, i højere grad 
finder glæde ved at engagere sig i fri-
villigt arbejde.

I et andet interview, også i Kristeligt 
Dagblad, giver debattør og journalist 
Bente Dalsbæk udtryk for et ønske om 

en ændring i samfundet. ” Jeg tror, vi 
trænger til at få defineret en ny vær-
disolidaritet om menneskelige værdier, 
og som ikke er røde eller blå.” Senere 
udtrykker hun sig om værdien af at 
være sammen på en anden måde. ”Man 
skal have respekt for tingene. Når du 
tager ansvar for dit eget rod og din 
egen opførsel i det fælles rum, så tager 
du ansvar for fællesskabet til glæde for 
både dig selv og fællesskabet.”

I Norge blev der på årsdagen for den 
skrækkelige udåd den 22. juli holdt 
en mindehøjtidelighed, hvor både den 
norske statsmister, Jens Stoltenberg og 
den danske, Helle Thorning-Schmidt 
holdt tale. Her blev en norsk pige ci-
teret for ordene: ”Hvis en mand kan 
skabe så meget had, tænk så på, hvor 
meget kærlighed, vi sammen kan ska-
be!” Helle Thorning-Schmidt roste det 
norske folk for at have vist, at åbenhed 
er svaret på terror, og at intet våben 
kan slå et sundt og velfungerende land 
ihjel.”
Det forekommer, at Norge, ikke mindst 
via Jens Stoltenbergs håndtering af 
udåden, er kommet videre, og at Nor-
ge er blevet Norge igen. Den britiske 
professor Roger Griffin skrev således 
i en kronik: ” Norge har vist en grund-
læggende foragt for handlingen, men 
samtidig en fundamental kærlighed til 
demokratiet.”                                                             

Eva Müllertz

NB: Bemærk i øvrigt de mange tilbud 
om fællesskaber, som Vestervang Kir-
ke her i bladet byder ind til!
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Kirkens nye tag 

Mange har sikkert undret sig over, hvad 
vi dog har lavet ved kirken de sidste 
mange måneder !!!

Vi har fået et helt nyt tag. 

Vi har haft problemer med regn i kirken 
i flere år, så det var meget påkrævet, at 
taget blev fornyet.
Vi håber nu, når det bliver helt færdigt, 
at vore problemer vil være løst i mange 
år fremover.

Beate Baumann 
 
Små synger sammen   

Tirsdag d. 11. 
september kl. 
10 til ca. 10.45 
er de børneha-
ver, der ligger 
i Vestervang 
Sogn inviteret til en dag med fællesbør-
nesang i kirken. Har du og dit barn eller 
barnebarn en hyggedag, så er I velkom-
ne til at komme og synge med af hjertes 
lyst!
Vel mødt! 

 Anne-Katrine Kirst og Mette Dansøn 

Spirekor i Vestervang kirke

Vi opretter et spirekor i Vestervang 
Kirke. Det gør vi engang efter efterårs-
ferien, når skolen er godt i gang og har 
fundet sin plads i hverdagen. 
Spirekor er for børn i  0. - 2. klasse,  
som har lyst til musik og sang. 
Til Spirekor skal vi synge sange og sal-
mer - ofte med fagter eller anden be-
vægelse til, så det bliver ekstra sjovt. 
Der skal klappes, trampes og danses, 
så hele kroppen kommer i gang med at 
lave musik. 
Kontakt Anne-Katrine for mere in-
formation og tilmelding: 
Send en mail med navn (både barn og 
forældre), adresse og telefonnummer 
samt angiv, at barnet gerne vil tilmeldes 
spirekoret, så vil du modtage oplysnin-
ger om, hvornår vi starter. Spirekoret 
får øvetid på torsdage før pigekoret.
Anne-Katrine Kirst 26 18 01 14 
annekatrinekirst@yahoo.dk 

Vestervang pigekor

-  øver om torsdagen kl. 16.00-17.30 -
og vi begynder torsdag d. 30. august 

Kirkens pigekor er for piger mellem 9 
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og 18 år. Det er et gratis tilbud om kor-
undervisning, og det er sangglæden, 
der er i fokus.

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. Vi træner noder 
og rytmer og forskellige musikalske 
elementer. 
Hvis du godt kan lide at synge, skulle 
du overveje at prøve at komme og syn-
ge 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 tlf. 2098 8321.

Anne-Katriene

Babysalmesang

”Sang kan være en genvej til 
at skabe rum for de væsentlige 
kvaliteter af livsfylde, glæde, 

fællesskabsfølelse og nærvær”

Så begynder nye hold af babysalme-

sang i Vestervang Kirke. I samarbejde 
med Sct. Olai og Sct. Mariæ kirker un-
derviser vi de små børn og deres foræl-
dre i salmesang og –dans, børneremser 
og sanglege.

Babysalmesang tager udgangspunkt 
i den viden, vi har om, at musik har 
stor betydning for det spæde barn. Mu-
sik stimulerer barnets udvikling, og i 
den forbindelse har salmer og salme-
melodier vist sig rigtig gode at arbejde 
med på grund af deres fine melodifø-
ring, nuancerede klange og teksternes 
ofte storslåede poetiske dybde. De kan 
tåle, at man slider på dem. Du skal ikke 
kunne synge specielt godt eller højt el-
ler formfuldendt for at være med; - i dit 
barns ører er din stemme simpelthen 
den dejligste musik, der findes - det er 
dét, der tæller.
Undervisere i Vestervang kirke er 
Anne-Katrine Kirst, i Sct. Olai og Sct. 
Mariæ Kirker er det Pernille Manly 
Larsen.

Babysalmesang for de små:
Børnene er i alderen 3 - 8 måneder, og 
der kan være 8 - 10 børn på et hold. 
Hvornår:
Vi begynder tirsdag d. 4. september kl. 
11.00 i Vestervang Kirke, og der er 12 
undervisningsgange. Ingen undervis-
ning i uge 42 (efterårsferie)
Det koster 200,- kr. at være med, og 
hvert barn får et eksemplar af ”Min 
første salmebog”.
For tilmelding og yderligere infor-
mation:
Vestervang Kirke: Anne-Katrine Kirst tlf.  
26 18 01 14 annekatrinekirst@yahoo.dk 
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eller Vestervang Kirkes kontor,  
tlf. 49 21 06 84 mandag til torsdag 9-13. 

Babysalmesangsgudstjeneste:   
Lørdag d. 24. november kl. 10.00
Denne gudstjeneste vil indholde de 
salmer, vi har sunget og danset i ef-
teråret. Der bliver her mulighed for at 
invitere søskende, bedsteforældre og 
andre, der vil være med til det, vi laver 
hver tirsdag.

Babysalmesang 
for de lidt større børn i alderen 8 
mdr. - 2 år i Vestervang Kirke:
Der tages udgangspunkt i de samme 
pædagogiske principper som i babysal-
mesangen for de 3 – 8 måneder gamle 
børn, blot bliver de enkelte elementer 
tilpasset alderen. Vi synger, danser, op-
lever og hører måske en lille historie.

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. 15. september - 6. oktober 
- 3. november - 8. december
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 store i Domkirken: 
3 - 5 årige: den sidste lørdag i måneden 
fra 9.30 – 10.30
Vi begynder i september. For tilmel-
ding kontakt Sct. Olai kirkes kontor. 

Anne-Katrine

Børnegudstjenester 
og børnedage

De korte børne- og familiegudstjene-
ster varer ca. ½ time – og er med nye 
og børnevenlige salmer og sange. Pige-
koret vil normalt deltage, og efter guds-
tjenesten er der altid hyggeligt samvær 
for store og små med en forfriskning. 
Der er også forskellige lege og opgaver 
for børnene og tit med en forbindelse til 
”gudstjenestens tema”. Vi begynder al-
tid kl. 13.00 og slutter kl. 15.00. 
 
Søndag den 2. september kl. 13.00: 
Høstgudstjeneste v. Troels Bak Stens-
gaard. 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. Gudstjenesten handler om 
noget, som både børn og voksne ken-
der til, for vi skal høre, hvordan Jesus 
advarer os imod bekymringerne. Efter 
gudstjenesten er arealet omkring kirken 
lavet til en lille markedsplads med hop-
peborg og boder, hvor man kan skyde 
til måls eller blive malet 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 lo-
kale FDF-kreds for at hjælpe til! 

D. 7. oktober står kirketjener Merethe 
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Knudsen for børnegudstjenesten og de 
efterfølgende aktiviteter.

D. 4. november kl. 13 har børneguds-
tjenesten, v. Mette Dansøn, fokus på 
kristne fællesskaber på jorden og i 
himlen.  Hvordan er det at holde guds-
tjeneste i Zambia, som Helsingør er 
Unicef venskabsby for? Og nu det er 
Allehelgensdag, spørger vi ind til, om 
vi også har et fællesskab i himlen. 
     

D. 2. december kl. 13 har 
børnegudstjenesten v. Troels Bak 
Stensgaard fokus på adventstiden. Det 
handler om drømme og om engle. Vi 
skal tale om drømme og høre, hvordan 
patriarken Jakob engang flygtede fra 
sin bror Esau, men fik nyt livsmod, da 
han i en drøm så Guds engle stige op 
og ned på en stige, som forbandt him-
mel og jord. Efter gudstjenesten skal 
vi julehygge og lave engle og andre 
juleting.   

Konfirmation 2014 – tilmelding 

Indskrivning til 
konfirmation 2014 
foregår dagligt i 
kontorets åbnings-
tid. Medbring ven-
ligst barnets dåbs- 

eller navneattest. Indskrivning kan ske 
fra d. 2. januar 2013. 
I Vestervang foregår konfirmationen i 
8. klasse.
Konfirmationsgudstjenesterne er i 
2014 planlagt til Store Bededag, dvs. 
16. maj 2014 og søndag d. 28. maj 
2014, begge dage kl. 9.30 og 11.30 
Dato og klokkeslæt vælges efter ”først 
til mølle”-princippet.

Præsterne og kordegnen

Helsingør Familietjeneste

Nu på facebook 
Nu kan du ”synes godt om” Helsingør 
Familietjeneste på Facebook. Man skal 
bare skrive Helsingør Familietjeneste 
i søgefeltet og trykke på Enter eller på 
luppen, også selv om det, der  står der, 
ikke er søgeresultater. Når man er inde 
på siden, kan man ”synes godt om”, og 
så kan man følge med i, hvad der sker 
i Helsingør Familietjeneste. Husk at 
søge efter ”Helsingør Familietjeneste” 
og ikke bare ”Familietjeneste”.
Helsingør Familietjeneste er et diakonalt 
fællesskab på tværs af sognegrænser i 
Helsingør Provsti. Nu har vi udvidet fæl-
lesskabet til også at være på nettet.
På siden kan man se billeder fra spi-
seaftnerne, man kan hente inspiration 
til lokale udflugter, der ikke koster det 
store, man kan finde inspiration til kre-
ative aktiviteter, man kan foretage med 
sine børn – og måske kan man lave af-
taler med andre om at mødes ved en af 
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områdets gode legepladser, i Multipar-
ken eller andre steder. Man kan altså 
mødes, inspireret af netværket – måske 
endda få nye venner.
Facebooksiden skal ses som et supple-
ment til spiseaftnerne, hvor vi mødes, 
hygger sammen og netværker – det 
kan man også gøre her. Og så kan man 
også finde tidspunktet for næste spise-
aften og anden information på siden, 
hvis man leder lidt.
Vi håber, at mange vil tage godt imod 
og ”synes godt om” siden. – Man er 
velkommen til at gå ind og skrive et 
forslag til en god gratis aktivitet/ ud-
flugt/ leg. Lad os inspirere hinanden til 
et sjovere familieliv, også uden at det 
koster en hel masse andet end tid og 
lyst til at lave noget med børn og andre 
børnefamilier!

 

Spiseaftnerne resten af året er: 19. 
september, 17. oktober, 21. novem-
ber og 12.december. Vi åbner dørene 
i Vestervang Kirke kl. 16, og frem til 
kl. 17.30 kan man komme dryssende 
og drikke kaffe og få sig en hyggesnak 
med de andre, der er kommet. Kl. 17.30 
holder vi andagt, og derefter spiser vi. 
Det koster 15 kr. for voksne og 5 kr. for 
børn at spise med. Efter maden laver vi 
et eller andet kreativt med børnene og 
med andre, der synes, det er hyggeligt, 
og de voksne får sig en kop kaffe. Vel 
mødt! Det kræver ikke tilmelding, bare 
lyst til fællesskab.

Frivillige søges!  

Vi kunne godt bruge en hånd … eller 
rettelig flere hænder. Har du derfor tid 
og lyst til at lave frivilligt arbejde i kir-
keligt regi, så kontakt kirketjener Me-
rethe Knudsen på tlf. 49 25 01 64  eller 
sognepræst Mette Dansøn  23 84 63 47!
Vi mangler hænder til noget rent prak-
tisk, så som til at hjælpe med at dække 
borde, rydde op og vaske op efter spi-
seaftnerne og børnegudstjenesterne, 
og hvad vi nu ellers finder på af arran-
gementer. Og så mangler vi frivillige 
med særlige evner, så hvis du selv, el-
ler du kender nogen der vil/kan:
-  Tage det lange seje træk med lektie-

læsning.  Vi læser lektier med børn, 
der skal have hjælp med længere 
forløb og derfor ikke kan nøjes med 
bibliotekernes gode tilbud. Der læses 
også lektier med voksne flygtninge, 
der gerne vil lære dansk i en fart. Er 
du en voksen med tid og overskud? 
Så er der brug for dig!

-  Være bisidder for Helsingør Familie-
tjenestens brugere, når de skal tale 
med kommunen, med banken, med 
boligselskabet m.m.

-  Hjælpe med at nørkle med børnene 
ved spiseaftnerne og efter børneguds-
tjenesterne.

-  Bage en kage til spiseaftnerne eller 
børnegudstjenesterne m.m.   

-  Forpligte sig i en længere periode og 
blive besøgsven.

-  Kaste sig ud i at lave mad i store por-
tioner. Kunne du tænke dig at stå for 
madlavningen til en spiseaften?

-  Passe Familietjenestens hjemmeside. 
 www.helsingorfamilietjenesten.dk 



10 11

Garn, knapper m.m. 

Til vores kreative børnearbejde modta-
ger vi med tak: Garn, knapper, lynlåse, 
perler, tomme rene kaffe-og frostgrøn-
sagsposer og andet, der kan bruges 
kreativt. Måske har du en ide til noget, 
vi kan lave ved en spiseaften? Henven-
delse til kirketjener Merethe Knudsen 
eller sognepræst Mette Dansøn.

Besøgstjeneste  

Kunne du tænke dig en besøgsven? 
Eller kunne du tænke dig at blive be-
søgsven?  Kontakt kirketjener Merethe 
Knudsen på 4925 0164!

Julehjælp

Skema til ansøgning om julehjælp 
kan afhentes på kirkens kontor efter 
1. november og skal afleveres udfyldt 
senest 20. november. Man skal bo i 
Vestervang sogn for at kunne modtage 
julehjælp herfra.

Kontaktoplysninger 

KFUM & K, formand 
Beate Baumann Jensen 

49 21 69 15

FDF, formand 
Margit Wiberg 

49 20 05 30

Efterårets litteraturkreds. 
Tema: Opbrud! 

Som omtalt i sommerens kirkeblad be-
gynder vi nu på litteraturkredsen igen, 

denne gang med temaet: ”Opbrud”. Over 
tre aftener gennemgår vi nogle romaner, 
som på hver sin måde beskæftiger sig 
med det valgte emne. 

Vi lægger ud den 12. september kl. 19-
21, hvor man på forhånd bedes have læst 
romanen ”Tavshedens smerte” af den 
amerikansk/pakistanske forfatter Ayad 
Akhtar. Romanen er kommet på Politi-
kens Forlag i 2011. Senere bliver det så 
”Nattog til Lissabon” af Pascal Mercier, 
og endelig Selma Lagerlöfs: ”Jerusalem”. 
Datoerne for disse sidste to litteraturafte-
ner er hhv. den 10. oktober og 14. novem-
ber.” Tilmelding ønskes til Søren Kristof-
fersen på tlf. 20145626 eller 49750545.
Vel mødt, såvel nye som kendte ansigter!

Sangaftener i efteråret

Aftenen begynder  kl. 18.30 
(tilmelding nødvendigt)
Vi spiser en lækker to-retters menu 
(tag eventuelt selv drikkevarer med).
KL. 20.00 begynder sangen, i pausen 
serveres der kaffe med hjemmebagte 
småkager. Prisen for disse aftener er 
70.00 kr. Aftenen slutter ca. kl.22.00. 
Hjemtransport kan eventuelt ordnes.
Fredag d. 21. september
To gange Holm
Vibeke og Asger Holm, som vi alle 
kender fra kirkekoret og menigheds-
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rådet, vil sammensætte et program med 
deres yndlingssange, både fra højskole-
sangbogen og andre kilder. Vibeke og 
Asger vil fortælle lidt om, hvorfor de 
har valgt sangene, og vi får naturligvis 
lov til at synge med på en masse af dem.
Denne sangaften vil samtidig være en 
inspiration, eller et startskud, om man 
vil, til den efterfølgende sangaften, hvor 
alle har mulighed for at ønske en sang 
og har mulighed for at fortælle en kort 
historie eller anekdote om den.
Fredag d. 23. november
Denne sangaften er lidt af et eksperi-
ment. Min tanke har været, at mange af 
den trofaste tilhørerskare til vores sang-
aftener må ligge ind med gode historier 
eller anekdoter om sange fra Højsko-
lesangbogen. Jeg vil hermed opfordre 
alle, der har en yndlingssang, eller bare 
en sang, de gerne vil fortælle lidt om, 
til at skrive navn og sangens titel på et 
stykke papir og aflevere det på kirke-
kontoret, eller evt. sende det som mail 
til mig på vestervang@poulsen.org . Jeg 
vil sammensætte sangene til aftenen, og 
man vil få mulighed for at fortælle sin 
historie om sangen. Sange, der ikke står 
i Højskolesangbogen, kan naturligvis 
også komme i betragtning, hvis man 
har en tekst og melodi. Hvis man ikke 
har lyst til at fortælle om sangen over-
for alle, kan man også skrive lidt ned til 
mig, så skal jeg, eller en anden tilstede-
værende, nok læse historien op.
Jeg håber det kan blive en sjov og an-
derledes aften med gode historier, gode 
sange, og at det måske kan blive en år-
ligt tilbagevendende begivenhed, skulle 
det blive en succes.

Morten Poulsen og Beate Baumann

Eftermiddagsklub  efterår  2012

Så er det snart tid til, at vi skal mødes 
igen. Vi håber, at I alle har haft en som-
mer med gode oplevelser, og at I har 
fundet solen ind imellem regn og blæst.
Vi mødes i kirken den første onsdag i 
hver måned. Alle møder begynder 
kl.14.00  og varer til kl.16.00.
25.00 kr. for kaffe / the og brød.
Vi har, synes vi, til denne sæson fundet 
mange gode emner. Så kom og oplev 
disse eftermiddage, og tag gerne flere 
med! På gensyn!

Onsdag den 5. september
Aase Tribini Clausen (professorens dat-
ter) ”Et liv i gøgl og trylleri”.
Onsdag den 3. oktober
Annie Dunch ”Madam Dunks magiske 
liv- fra klunser til modedronning”.
Onsdag den 7. november
Jørgen Selmer ”Handels- og søfartsmu-
seets tilblivelse”.
Onsdag den 5. december
Morten Poulsen og kirkens kor:
”Julen i ord og toner”.                  PUV

Beate Baumann

En aften om kristendom 
i Kenya og Zambia tirsdag 
d. 13. november kl. 19-21.30

Helsingør er ved at samle penge ind til 
Zambia, da vi er Unicef venskabsby.
Velgørenhed da fokus på andre menne-
skers forhold er også en af kirkens og 
mine mærkesager, så alle de initiativer, 
der har været i Helsingør for at rejse 
penge til de flydende skoler i Zambia, 
glæder mig. Helsingør er god til at se ud 
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over egen navle, det oplevede vi også 
ved Folkekirkens sogneindsamling, 
hvor vi i Vestervang Sogn fik et flot ind-
samlingsresultat. Vi samler ind, selv om 
vi måske ikke kender ret meget til de 
mennesker og det samfund, vi samler 
ind til. Og vi er med til at gøre en for-
skel i verden.
I oktober rejser jeg til Kenya og Zambia 
på studietur, og i november vil jeg ved 
en sogneaften formidle de indtryk, jeg 
har fået. Der sker rigtigt meget i Afrika 
både politisk og økonomisk, men der 
sker også meget indenfor kristendom 
i Afrika. På min studietur skal jeg stu-
dere de nyeste forandringsprocesser in-
denfor afrikansk teologi med fokus på 
den voksende karismatiske kristendom, 
der også mange steder har bredt sig til 
Europa og vi derfor en gang imellem 
støder på, især i frikirkemiljøer.
Hvad sogneaftenen kommer til at in-
deholde, det ved jeg ikke endnu i skri-
vende stund, jeg skal først til Afrika og 
så afhænger sogneaftenen af de indtryk 
jeg får. Men der vil blive mulighed for 
at høre lidt mere om det land, Zambia, 
som vi samler ind til, og så vil der være 
kaffepause.
- Der vil være mulighed for at støtte 
Helsingør indsamlingen til Unicef den-
ne aften.     Vel mødt! Mette Dansøn

Andre gudstjenester 
i Vestervang Sogn

Kirkesalen, Helsingør sygehus: 
1. og 3. torsdag i måneden kl. 15.30 
Plejehjemmene Montebello og Kristi-
nehøj: 3. torsdag i måneden kl. 13.15 på 
Montebello og 14.30 på Kristinehøj

Koncerter i Vestervang Kirke 

Onsdag d. 5/9 kl. 19.30
Helge Lomholt har igennem en menne-
skealder været en fremtrædende skikkelse 
i musiklivet i og omkring Helsingør. Hel-
ge har gennem sit virke som musiklærer 
ved Espergærde Gymnasium og sit enga-
gement i en lang række ensembler gjort 
sit til at tegne Nordsjælland på det musi-
kalske Danmarkskort, og ved denne sen-
sommerkoncert vil han under medvirken 
af sopranen Nina Bols Lundgren opføre 
værker af bla. Mozart, Schubert, Dvorak 
og Gade akkompagneret af pianist Karen 
Kruska.

Søndag d. 16/9 kl. 16
Nordiske Impressioner
Bella og Semjon Kalinowski, tilsammen 
Duo Kalinowsky, der til dagligt er bosid-
dende i Lübeck, vil denne søndag spille 
værker for bratsch og klaver af kompo-
nister fra regionen omkring Østersøen. 
Både kendte og elskede danskere som 
Niels W. Gade og Johan Svendsen, og 
finske Jean Sibelius er repræsenterede, 
men også lidt mindre kendte komponister 
såsom russeren Alexander Glasunow og 
svenskeren Elfrida Andree.

Søndag d. 7/10 kl 16
Pål Eide, klaver og Mogens Wenzel An-
dreasen, værker af Debussy og Ravel. 
Espergærde Musikforening. Entre.

Søndag d. 14/10 kl 16
Kammerkoret Cantabile og de engelske 
digtere
Cantabile, der tidlligere har lavet koncert 
i Vestervang Kirke, vil under ledelse af 
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dirigent Bo Kristensen opføre værker, 
hvis fællesnævner er, at teksterne er af 
kendte og elskede engelske digtere. På 
tekstfronten er Shakespeare, W.B. Ye-
ats og William Blake repræsenterede, 
og deres digte er sat i musik af bla. de i 
korkredse meget elskede Eric Whitacre 
og Benjamin Britten, samt danskerne Bo 
Kristensen, Morten Poulsen og Per Drud 
Nielsen.

Søndag d. 28/10 kl 16
Anne-Katrine Kirst, mezzo-sopran og 
Karen Kruska, klaver
Anne-Katrine, der er ansat i kirkens kor 
som alt, samt pianisten Karen Kruska, 
der vikarierer for mig, når jeg har ferie, 
har sammensat et meget spændende 
og afvekslende program bestående af 
Dvorak’s Zigeunerlieder, Kantate nr. 35 
- Vergnügte Ruh – af J.S. Bach og ikke 
mindst den nulevende britiske kompo-
nist Joseph Horowitz’ scene for Mezzo-
sopran og klaver ”Lady Macbeth”.

Søndag d. 4/11 kl. 20
Treklang feat. Flemming Agerskov
Denne mørke efterårsaften vil den unge 
nordiske jazz-trio, Treklang, der består af 
helsingoraneren Anders Fjeldsted på bas, 
samt svenskerne Johan Davidson og Jes-
per Svensson på henholdsvis trommer 
og guitar introducere os til deres fortolk-
ninger af jazzstandarder såvel som deres 
arrangementer af kendte nordiske melo-
dier. De får besøg af den danske trompe-
tist, Flemming Agerskov.

Der venter en anderledes og spændende 
jazz-oplevelse, som jeg glæder mig me-
get til. Koncerten vil blive i den bagerste 

del af kirken, og der vil være mulighed 
for at købe et glas vin eller en sodavand, 
som man kan nyde under koncerten.

Tirsdag d. 6/11 kl. 19
Københavns Sinfonia og Kristoffer 
Hyldig, klaver
Under ledelse af dirigent Jesper Grove 
Jørgensen, spiller Københavns Sinfo-
nia Beethovens 2. klaverkoncert med 
Kristoffer Hyldig som solist. Koncerten 
byder derudover på værker af Fauré og 
Dvorak.

Søndag d. 11/11 kl. 16
Lille Muko Veteranerne
Lille Muko er et meget anderkendt kor, 
der er opstået i forbindelse med Musik-
videnskabligt Institut ved Københavns 
Universitet. Jesper Grove Jørgensen har 
tidligere dirigeret dette kor og har nu i en 
årrække stået for denne udløber, veteran-
koret, bestående af tidligere medlemmer, 
der ikke længere er studerende. Koret vil 
opføre værker af Johannes Brahms, bla. 
hans store korhymne, Schicksalslied, 
samt korværker af Sullivan.

Hvor intet andet er anført, er der gratis 
adgang, og kirken byder på et glas vin 
efter koncerten.

Flere koncerter?
Da vi i Vestervang Kirke er så heldige 
også at have opbygget et godt ry for at 
være en god kirke at ”prøve nye pro-
grammer af i”, sker det ikke så sjældent, 
at vi bliver tilbudt koncerter med ret kort 
varsel. Hold derfor også øje med dags-
pressen og hjemmesiden for flere musi-
kalske tilbud!          Morten Poulsen/MP
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Gudstjenester

  2. september  10.00  Mette Dansøn  13. s. e. trin. - Høstgudstjeneste
  2. september  13.00  Troels Bak Stensgaard  Børnegudstjeneste
  9. september  10.00  Troels Bak Stensgaard  14. s. e. trin.
16. september  10.00  Mette Dansøn  15. s. e. trin.
23. september  10.00  Søren Kristoffersen  16. s. e trin.
26. september  17.00  Søren Kristoffersen,  Meditativ gudstjeneste
30. september  10.00 Troels Bak Stensgaard  17. s. e. trin.
  7. oktober  10.00  Troels Bak Stensgaard  18. s. e. trin.
  7. oktober  13.00  Merethe Knudsen  Børnegudstjeneste
14. oktober  10.00  Søren Kristoffersen  19. s. e. trin.
 21. oktober  10.00  Mette Dansøn  20. s. e. trin.
28. oktober  10.00  Troels Bak Stensgaard  21. s. e. trin.
31. oktober   17.00  Søren Kristoffersen Meditativ gudstjeneste
  4. november  10.00  Troels Bak Stensgaard  Alle Helgens dag
  4. november  13.00  Mette Dansøn  Børnegudstjeneste
11. november  10.00  Mette Dansøn  23. s. e. trin.
18. november  10.00  Troels Bak Stensgaard  24. s. e. trin.
25. november  10.00  Mette Dansøn  Sidste s. i kirkeåret
28. november  17.00  Søren Kristoffersen  Meditativ gudstjeneste
  2. december  10.00  Søren Kristoffersen  1. s. i advent
  2. december  13.00  Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
  9. december  10.00  Mette Dansøn  2. s. i advent
16. december  10.00  Troels Bak Stensgaard  3. s. i advent
23. december  10.00  Mette Dansøn  4. s. i advent
24. december  14.00  Mette Dansøn juleaften
24. december  16.00  Troels Bak Stensgaard  Juleaften
25. december  10.00  Søren Kristoffersen  Juledag
26. december  10.00  Troels Bak Stensgaard  2. juledag
30. december  10.00  Mette Dansøn  Julesøndag
  1. januar  14.00  Troels Bak Stensgaard  Nytårsdag

Efter gudstjenesten om søndagen er der altid gratis kirkekaffe.
 

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
E-mail: annekatrinekirst@yahoo.dk

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


