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Billederne på forsiden viser lidt af det
omfattende børnearbejde i Vestervang
Kirke til jul, helligtrekonger, fastelavn
og påske, den periode dette blad dækker.

Vestervang Kirke og Helsingør Familietjeneste kan også findes på Facebook

Deadline til næste nummer
er 1. marts 2013

- Husk at ”synes godt om”

WWW.VESTERVANGKIRKE.DK
Til jul ønsker jeg mig en ged!
Jeg hører til den irriterende type, der
plejer at svare ”Fred på jord”, når jeg
bliver spurgt om, hvad jeg ønsker mig i
julegave, men i år er svaret ”Jeg ønsker
mig en ged!” . Og nu skal mine naboer
ikke blive nervøse, og mine børn ikke
begynde at glæde sig til et kæledyr,
for jeg har ikke tænkt mig, at den skal
gå rundt i min have. Nej, jeg vil have
”min” ged skal gå rundt et sted i Afrika,
gerne i Zambia, og give en eller anden
stærk afrikansk kvinde en mulig indkomst, når hun sælger et kid. ”Min” ged
skal give hende mulighed for at give
sine børn lidt gedemælk, og når geden
så er ved at være gammel, så kan den
spises, og skindet kan bruges.
Min familie kan bare gå ind på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside http://
giv-en-ged.noedhjaelp.dk/giv-en-ged
og købe en ged. Det koster 250 kr. Hvis

jeg får to geder, gør det bestemt ikke
noget, så begynder det at ligne noget,
der kan gøre en forskel derude, hvor
folk lever for under en dollar om dagen.
Jeg har selv i oktober været i Zambia, hvor jeg godt kunne tænke mig,
at ”min” ged skulle gå rundt. Her lever otte ud af 14 millioner indbyggere
i landet for under en dollar om dagen.
I Zambia, som hele Helsingør har haft
fokus på i 2012 gennem en indsamling,
der skal gå til flydende skoler i det nordlige Zambia, er der så meget fattigdom,
at man ikke kan forestille sig det! Men
der er håb på trods.
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Da jeg var i Zambia, så jeg nogle at de
projekter, som Folkekirkens Nødhjælp
støtter, og de gør en kolossal forskel.
Der er stærke kirkefolk helt ude i de
mindste landsbyer, som af Folkekirkens
Nødhjælp bliver støttet i at give de mest
udsatte et velstandsløft, f.eks. gennem
grupper som ”Women for Change”/
”Kvinder for Ændringer”, hvor kvinderne bliver oplyst om, hvordan de får
et mere værdigt liv. Nogle gange kan en
sådan gruppe af kvinder få en flok geder, som de så skal ”give videre”, altså
afgive nogle dyr fra flokken til kvindegrupper i andre landsbyer, når gedeflokken er vokset med kid. At være medejer
af en lille flok geder giver den enkelte
kvinde selvstændighed og værd, også
i forhold til manden, hun er gift med.
At hun kan bidrage til at forsørge familien gør, at hun får mere respekt, og
at hendes mand behandler hende bedre
og lytter til det, hun kommer hjem og
fortæller efter møderne i ”Women for
Change”, hvor der også oplyses om
HIV og AIDS og andet vigtig information, der er svært at tilegne sig, når man
er analfabet og bor langt ude i bushen.
At give en ged i julegave er en måde
at lave mellemkirkeligt arbejde på og at
støtte de kirkefolk, der er utrættelige i
deres kamp for at give syge, fattige og
udstødte et værdigt liv. Og alle fortjener et værdigt liv, uanset hvor på kloden
de bor. Kirkerne i Zambia, som hjælper
med at uddele gederne, har ikke selv råd
til at købe dem, men har brug for vores
støtte – og så lægger de lokale kirkefolk mange kræfter i at få gederne ud
til dem, der har mest brug for dem. Gederne kommer hen, hvor det at få et par

geder betyder et velstandsløft og nogle
gange gør den forskel, der skal til for at
løfte en familie ud af et liv med sult.
Og uanset omfanget af fattigdom, så
må vi ikke opgive. Ethvert menneske
er værdifuldt, og kampen for at forøge
livskvaliteten foregår i Zambia utrætteligt fra menneske til menneske, også i
de tyndtbefolkede områder, hvor det er
svært at komme frem. At ethvert menneske er uendeligt værdifuldt, det ligger
dybt i kristentroen. I Zambia hørte jeg
det tit begrundet i skabelsesberetningen,
men det kan også begrundes i juleevangeliet, hvor Gud vælger at komme til os
som et sårbart spædbarn, født af fattige
forældre. Det lille barn, der blev født
den fantastiske og nådefulde julenat,
bærer al håbet, som vi mennesker har
– også når vi ikke har ret meget andet.
– For øvrigt, så var der i Zambia en vis
stolthed over, at den spæde Jesus måtte
flygte til Afrika for at undgå barnemordet. Jesus af Nazaret har været i Afrika!
Og da jeg var i de stuvende fyldte kirker, hvor der lød lovsang og evangelielæsning, så var jeg ikke i tvivl om, at
Gud stadig er i Afrika og med folket,
også når det lider. Jeg mødte heller ingen, der var i tvivl, om at Gud er med
Zambia og den enkelte zambier. Uanset
hvor dårligt den enkelte zambier havde
det, så påvirkede det ikke deres faste tro
på Gud.
I julen må der gerne være en god og
fredfyldt stemning. Jeg vil ikke give
mine børn geder i gaver, som de ikke
selv kan klappe, de skal i stedet gå rundt
i Afrika. Mine børn skal have noget, de
kan pakke op og glæde sig over, ellers
kommer jeg nok personligt lidt længere
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væk fra mit gamle ønske om fred på
jord. Men jeg?– Helt ærligt, så ville det
glæde mig at få en ged, og det vil glæde
mig, fordi jeg stadig ikke er færdig med
at græde over den elendighed, jeg så, og
fordi jeg ikke er færdig med at glæde
mig over at have set, at lidt hjælp kan
gøre en stor forskel. Jeg ved, hvad en
ged kan gøre, og derfor vil jeg blive
glad for, at ”min” ged kunne gå rundt
i en lille flok ejet af en gruppe kvinder,
der gerne vil ændre deres liv til det bedre, og dermed ændre familiens liv til det
bedre. Måske kan en ged hjælpe en familie lidt på vej ud af fattigdom og give
en kvinde i Afrika mere værdighed og
mere respekt hos sin mand. Måske giver en ged mere husfred og mere håb…
ja, det kunne jeg godt ønske mig, og
derfor ønsker jeg mig en ged.
Mette Dansøn

Vi havde sidste år ikke nok indsamlere,
så vi har brug for din hjælp for i 2013
at kunne dække hele Vestervang sogn.
Hvis du har tid og lyst, så meld dig snarest til indsamlingslederen, sognepræst
Troels Bak Stensgaard på tlf. 49266885
eller trbs@km.dk.
Vi mødes i Vestervang kirke søndag
den 10. marts fra kl. 11.00, hvor man
får udlevet en rute og en indsamlingsbøsse. Hvis man har specielle ønsker
til rutens længde og sværhedsgrad,
f.eks. fordi man har sine børn med eller er gangbesværet, så aftaler man det
selvfølgelig på forhånd med indsamlingslederen. Når vi kommer hjem fra
ruten, tælles pengene op, og er man
selv blevet sulten, så bydes der som
altid på varm suppe, kaffe, pølser og
brød i kirken.
Troels Bak Steensgård

Gør en indsats mod sult
i verden søndag den 10. marts

…”om julen derhjemme,
derhjemme hos moder engang”

Den 10. marts samler landets sogne ind for at støtte
Folkekirkens Nødhjælps
kamp mod sult i verden.
Kom og vær med i Vestervang sogn!
Ved sidste års indsamling til Folkekirkens Nødhjælp samlede 1335 sogne i
folkekirken godt 15 millioner ind, hvoraf lidt over 50000 kom fra Vestervang
Kirkes indsamling. Det er mange penge, og det er dybt meningsfuldt at bruge
et par timer – alene eller måske sammen
med en ven, ægtefælle, børn eller børnebørn - på at hjælpe nogle af verdens
fattigste.

Julen har altid for mig stået som årets
højdepunkt. Julens sum af lys, glæde,
håb, forventning og hygge er noget for
sig. Når jeg tænker tilbage, er det min
barndoms jul, der står tydeligst i erindringen. Sognepræst og debattør Kathrine Lilleør, som jeg senere vender
tilbage til, har udtrykt det på den måde,
at ved juletid holder alle vore barndomsminder generalforsamling, og vi
mindes alle de juleaftener, vi har haft.
For mig er det ikke blot juleaftenen og
juledagene, der har betydet noget. Juleforberedelserne, der strakte sig over en
stor del af december, står også klart på
nethinden.
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Forberedelserne var altid de samme –
rør blot ikke ved min gamle jul! : Huset skulle gøres ekstra godt rent, og
grisen skulle slagtes, hvilket afstedkom
mange dages hektisk aktivitet med hakning, pølsefremstilling, henkogning og
røgning. Senere på måneden stod der
julebagning på programmet. Foruden
vaniljekranse og jødekager bagte vi naturligvis også brune kager, og nogle af
dem blev oversmurt med en tynd glasur,
og så lavede min mor en specialitet, jeg
ikke har mødt andre steder: studeøjne.
Det er en brunkagedej og en lys dej, der
rulles ud, hvorpå den ene dej lægges
oven på den anden. De rulles sammen
og udskæres. Noget af det bedste var
konfekten. Der blev lavet romkugler,
flødekarameller, gulerodskonfekt og
marcipankonfekt. Da jeg var barn under
og efter krigen, kunne vi ikke få rigtig
marcipan. Men en glimrende erstatning
kunne laves af enten kogte, revne kartofler eller en opbagning. Begge dele
blev tilsat flormelis, mandelessens og
frugtfarve.
Juleaftensdag forekom trods sin korthed som årets længste. Min søster og
jeg fik tiden til at gå med at pynte lidt
ekstra op med grangrene, som vi hentede i et læhegn. Disse blev sat bag nogle
af vore billeder, og i hvert fald bag de
to smukkeste billeder. Det var et par
næsten identiske billeder med ord og
udsmykning i glitrende farver. På billederne stod: ”Hvad er et hjem uden moder/fader?” Af forskellige årsager ses
den type billeder næppe mere.
Om eftermiddagen var jeg altid med
min bedstemor til julegudstjeneste,
mens min mor helligede sig julemaden,

der bestod af hønsekødssuppe, kødet i
peberrodssovs og citronfromage, aldrig noget med ris. Endnu var ”timen”
ikke kommet, da min mor efter middagen først skulle ud og malke tredje
gang. Min far læste højt for os imens
af ”Historiebogen, børnenes julebog”.
Juletræet var pyntet i dagens løb med
kræmmerhuse, hjerter, kugler, stjerne
og lys. Da mor kom ind, satte hun kronen på værket, idet hun foldede fehår ud
rundt om træet, så lysene glitrede som
gennem et edderkoppespind. Så begyndte den store fest med dans om træet
til de kære julesalmer, og spændingen
blev udløst. Gaverne var få, ofte hjemmelavede, men vakte stor glæde.
Julen er også de vemodige minders fest.
Førnævnte Kathrine Lilleør påpeger, at i
takt med man bliver ældre, bruges julen
til at gøre status over livet. Uvilkårligt
kommer erindringerne, følelserne og
stemningerne til os, når julen nærmer
sig. Vi husker ikke blot de glade ting,
men også de mere vemodige ved at tænke på de kære, der ikke er hos os mere.
For at imødegå vemodsstemningen, har
Kathrine Lilleør skrevet en ny julesang,
hvortil hun har hentet inspiration i juleenglens budskab: ”Der skal være en stor
glæde.” Sangen er med på en cd, ”Jul i
Skagen”, hvor den synges af operasanger Jens-Christian Wandt. Jeg hørte den
smukke sang engang ved landemode.
Jeg citerer første vers af denne julesang:
”Når juletåren falder på jul, der engang var,
og tanken ubrudt drejer om dem, der engang bar,
da synger juleenglen om hjertets største håb:
”At juletåren svinder i glædens himmeldåb.”
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Jeg holder stadig meget af julen, som
jeg oftest fejrer med mine børn og børnebørn. Men en ting har jeg svært ved
at forlige mig med: orgiet af gaver. Jeg
tvivler på, at børnenes glæde er ligefrem proportional med gavernes størrelse og antal!
Med ønsket til alle om en glædelig jul
og alt godt for året, der kommer!
Eva Müllertz

i årene fremover kan være fri for regn i
kirken. Dette er også løst i denne fireårige periode.
Mange praktiske ting har menighedsrådet været rundt omkring.
Endnu engang tak for glade, hyggelige
og givende timer sammen.
Tak!
Beate

Tak til det ’gamle’ menighedsråd

Så er menighedsrådsvalget vel overstået. Vi har her i Vestervang sogn, ved
fristens udløb den 2. oktober, kun modtaget én kandidatliste, hvorfor denne
liste er valgt til menighedsrådet for de
næste fire år. Vi byder de nye medlemmer et stort velkommen. Jeg håber, at
vi vil få et rigtigt godt samarbejde til
glæde for Vestervang sogns menighed.
Vi har mange visioner for fremtiden
i vores kirke. En længe ønsket tilbygning er nok et af de største ønsker, da
vi har store pladsproblemer. Vi håber, at
vi snart kan komme i gang! Det bliver
meget spændende.
Det nye råd er som følger: vore tre
præster : Troels Bak Stensgaard, Mette

Menighedsrådsvalget 2012

Jeg vil gerne have lov til at rette en meget stor og varm tak til det afgående menighedsråd.
Vi har, synes jeg, haft et rigtigt godt
samarbejde omkring arbejdet for Vestervang Kirke. Mange opgaver har vi
løst i de fire år rådet har siddet. Store
beslutninger har vi taget i fællesskab.
Her tænker jeg på ansættelsen af sognepræst Mette Dansøn og ansættelsen af
organist Morten Poulsen.
Store opgaver, svære beslutninger, men
vi var enige og er meget glade vor vores
valg. Vi har i mange år haft problemer
med kirkens tag. Det er nu i orden, så vi

6

Dansøn og Søren Kristoffersen. Derudover læge medlemmer: Beate Baumann
Jensen, Asger Holm, Hanne Lykke
Brinch, Bjarne Holm, Bjarne Melchiorsen, Eva Müllertz, Margit Wiberg,
Jesper Knudsen, Lykke Brinch, Birgitte
Jensen, Susanne Forup og May Prætorius Jørgensen.
Beate Baumann Jensen
Nuværende formand.

med; - i dit barns ører er din stemme
simpelthen den dejligste musik, der findes - det er dét, der tæller.
Babysalmesang for de små:
Børnene er i alderen 3 - 8 måneder,
og der kan være 8 - 10 børn på et hold.
Hvornår:
Tirsdage kl. 11.00 i Vestervang Kirke
(vi begynder tirsdag d. 22. januar) og
ca. 12 undervisningsgange. Ingen undervisning i uge 7 (vinterferie)
Det koster 200,- kr. at være med, og
hvert barn får et eksemplar af ”Min første salmebog”.

Babysalmesang
”Sang kan være en genvej til at skabe
rum for de væsentlige kvaliteter af
livsfylde, glæde, fællesskabsfølelse og
nærvær”.

For tilmelding og yderligere
information:
Anne-Katrine Kirst tlf. 26 18 01 14
annekatrinekirst@yahoo.dk
eller
Vestervang Kirkes kontor,
tlf. 49 21 06 84
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 babysalmesangen for de 3 - 8 måneder gamle
børn, blot bliver de enkelte elementer
tilpasset alderen.
Har I før deltaget i babysalmesang, eller
har I lyst til at være med for første gang,
bliver der fire lørdage i foråret med salmer, sanglege og musikoplevelser.
Lørdag d. 2. februar - 2. marts 6. april - 4.maj kl. 10.00 - 11.00
For yderligere information og tilmelding:
Anne-Katrine Kirst 26 18 01 14 annekatrinekirst@yahoo.dk

Nye hold med babysalmesang i Vestervang Kirke begynder tirsdag d. 22.
januar kl. 11.00.
Babysalmesang tager udgangspunkt i
den viden, vi har om, at musik har stor
betydning for det spæde barn. Musik
stimulerer barnets udvikling, og i den
forbindelse har salmer og salme-melodier vist sig rigtig gode at arbejde med
på grund af deres fine melodiføring, 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 eller formfuldendt for at være
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Musikalsk legestue
for de store børn i Domkirken:
3 - 5 årige: den sidste lørdag i måneden
fra 9.30 – 10.30.
Vi begynder i januar. For tilmelding
kontakt Sct. Olai kirkes kontor.

Børnegudstjenester
med pigekoret
Det begynder som regel den 1. søndag
i hver måned kl. 13, og efter gudstjenesten, som varer en halv time, er der hyggeligt samvær til kl. 15.00. Der bydes
på eftermiddagskaffe til de voksne, og
der er kreative opgaver til de små med
forbindelse til gudstjenestens tema.

Babysalmesangsgudstjeneste:
Lørdag d. 20. april kl. 10.00.
Denne gudstjeneste vil indeholde de
salmer, vi har sunget og danset i foråret.
Der bliver her mulighed for at invitere
søskende, bedsteforældre og andre, der
gerne vil være med.

Pigekoret i Vestervang Kirke
Pigekoret i kirken består for øjeblikket
af syv piger i alderen 13-15 år, men vi
vil meget gerne være flere! Så hvis du
kender nogen, en datter, et barnebarn,
en ven eller en anden familie, der bor i
nærheden af kirken og godt kan lide at
synge, så ville det være dejligt, hvis hun
ville prøve at komme og synge sammen
med os. Det gør ikke noget, hun er lidt
yngre eller ældre end de andre.
Vi deltager i børnegudstjenesterne en
gang om måneden, synger en koncert
eller to om året, hygger os og har det
sjovt, når vi har korprøve hver torsdag
kl. 16-17.30.
Hvis man har lyst til at høre mere, kan
man kontakte vores korleder Anne-Katrine Kirst tlf. 2618 0114 eller organist
Morten Poulsen tlf. 2098 8321. Man
er også velkommen til at dukke op en
torsdag kl. 16 og møde os og prøve at
synge med.
Vi glæder os til at se ny medlemmer!
Morten Poulsen, Anne-Katrine Kirst.

Søndag den 6. januar: Helligtrekongers søndag. Vi runder julen af og hører
om de hellige tre kongers eventyrlige
rejse.

Søndag den 10. februar: Fastelavn
med tøndeslagning. Kom gerne udklædt og gerne som dyr! Der er plads
til alle slags mennesker og dyr i kirkeskibet, som denne dag er forvandlet til
Noas ark. FDF
hjælper til med
at afholde tøndeslagning.
Søndag den 3. marts: 3. søndag i fasten. Jesu disciple skændtes tit om,
hvem af dem, som var bedst og størst,
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men Jesus fortalte dem, at den største
skal være som den mindste, og at den,
der vil være stor, skal tjene de andre.

Helsingør Familietjeneste

7. april. 1. søndag efter påske. Vi skal
bl.a. høre, hvad der skete påskedag. Ligegyldigt, hvordan man har det, kan livet blive godt igen!

Spiseaftner. Datoerne for vores spiseaftner i perioden, dette menighedsblad
dækker, er: 16. januar, 20. februar, 13.
marts og 17. april. Vi åbner dørene kl.
16 til hyggesnak og kaffe. Kl. 17.30 er
der en andagt i kirken. Efter andagten
spiser vi. Det koster 15 kr. for voksne
og 5 kr. for børn at spise med. Efter maden er der altid noget kreativt for børnene og en kop kaffe til de voksne. Vi
rydder op og lukker kl. 19. Det kræver
ikke tilmelding, man skal bare komme,
og alle er velkomne, enlige og familier
i alle former og farver. Fællesskabet er
åbent for alle!

Kontaktoplysninger til
KFUM og FDF
KFUM & K, formand Beate Baumann
Jensen 49 21 69 15

FDF, formand Margit Wiberg 49 20 05 30

Konfirmation 2014 – tilmelding
Indskrivning
til
konfirmation 2014
foregår dagligt i
kontorets åbningstid. Medbring venligst barnets dåbseller 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 og søndag d. 18. maj, begge dage kl. 9.30 og 11.30. Dato og klokkeslæt vælges efter ”først til mølle”princippet.
Præsterne og kordegnen

Vi er tit over 70 spisende, så der er altid nogen at snakke med. Ingen sidder
alene, og der er altid en god stemning.
Udflugter. Vi fortsætter også med vore
udflugter. Den 26. januar tager vi således på Øresundsakvariet. Du kan følge
med i, hvad vi tilbyder af udflugter
m.m. på facebook ”Helsingør Familietjeneste”. Husk at ”synes godt om” i
toppen af profilen! Det er på facebook
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eller ved at sende en mail til merethejesper@hotmail.com, du kan tilmelde dig
udflugter. Sender du Merethe Knudsen
(Vestervang kirkes kirketjener) en mail,
så kommer du på en mailingsliste og får
en mail hver gang, der sker noget for
børn i Helsingør Familietjeneste og Vestervang Kirke.
Vil du donere noget legetøj eller kreative materialer? Til spiseaftnerne kommer familierne allerede kl. 16, og børnene leger med hinanden og med kirkens
legetøj. Men vi kunne nu godt bruge noget nyt. Noget der er godt at lege med:
dublo, barbiedukker, biler, togbaner
m.m., der kan leges med igen og igen.
Vi laver også altid noget kreativt, så hvis
du har nogle stofrester, knapper, lynlåse,
perler eller lignende, der fylder i dine
skuffer, så tager vi imod med tak.

timers frivilligt kreativt arbejde på en
spiseaften – og det samme efter en børnegudstjeneste, så det løber hurtigt op
til de mindst 20 timer, der skal til for at
få et frivilligbevis. Kontakt sognepræst
Mette Dansøn eller kirketjener Merethe
Knudsen, hvis det er noget for dig.
Mette Dansøn

Visionsdag om diakoni
Helsingør Familietjeneste
vil gerne indbyde til en
visionsdag om diakoni for
præster, menighedsrådsmedlemmer og
frivillige indenfor diakoni i Helsingør
Domprovsti lørdag d. 9. marts 2013 kl.
10 i Vestervang Kirke. Vi skal drøfte
diakoni hos os i Helsingør Domprovsti.
Joh. 13, 15: Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, som jeg har gjort
mod jer.
Dagen er ikke færdig tilrettelagt, man
kan stadig melde sig, hvis man har et
diakonalt emne at tale om, men der vil
være oplæg fra:
Birthe Christensen
fra Folkekirkens Nødhjælp – International diakoni lokalt forankret.
Hanne Storebjerg
(sogne- og fængselspræst), om at være
fængselspræst
Søren Kristoffersen
(sogne-, arrest- og sygehuspræst) vil
tale om sjælesorg og tid til samtale.
Jørgen Ingberg Henriksen
(sogne- og korshærspræst) vil tale om
om Ackept (www.akcept.dk) og den
folkekirkelige Aidstjeneste.

Projekt frivillig. Er du i gang med en
ungdomsuddannelse, og vil du udføre
mindst 20 timers frivilligt ulønnet arbejde og dermed optjene et frivilligbevis, så find Helsingør Familietjeneste
på projektfrivillig.dk, hvor der er en
jobdatabase. En gruppe på 3-4 kunne
stå for en spiseaften, med indkøb, borddækning, madlavning, kreativ hygge
med børnene og opvask. Det er der 20
timer til hver i gruppen af 3-4 unge, så
kom frisk! Man kan også komme og
hjælpe børnene med det kreative, små
fingre skal tit have meget hjælp, og det
aflaster forældrene, der så har tid til at
snakke med de andre voksne. Der er to
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Anette Lauritsen
(daglig leder af Stubben), vil tale om
Stubben.
Merethe Knudsen
(kirketjener, Vestervang), vil tale om
besøgstjeneste.
Herdis Thorsen
fra Sthens Kirke, vil fortælle om juleaften i Sthens kirke.
Lene Ljungqvist
(leder af frivilligcenter Helsingør), vil
tale om et tilbud om økonomisk gældsrådgivning til trængende af centerets
helhedsorienterede team samt et nyetableret design- og tekstilværksted,
hvor frivillige bl.a. syr hjertepuder til
brystopererede kvinder.
Mette Dansøn
(sognepræst, Vestervang Kirke, formand for Helsingør Familietjeneste) vil
fortælle om Helsingør Familietjeneste
og dets tilbud.
Vi vil forsøge at afdække, hvilke diakonale tilbud der er i vores område.

Besøgstjeneste
Er du meget alene, så vil vi opfordre dig
til at finde ned i de gode fællesskaber, vi
har i kirken. Men hvis du ikke kan komme i kirken, så vil kirken gerne komme
til dig i form af en besøgsven.
Vil du gerne have en besøgsven, eller
vil du gerne besøge en besøgsvært, så
kontakt kirketjener Merethe Knudsen –
49250164 eller
merethejesper@hotmail.com
Vi hjælper også gerne, hvis du vil i kontakt
med Børns Voksenvenner. Mette Dansøn

Højskoledag i Vestervang kirke
Vestervang kirke tager på ny initiativ til
en højskoledag i kirken, lørdag den 23.
februar 2013, i stil med det arrangement,
der løb af stabelen i marts 2012. Vi vil
forsøge endnu engang at skabe en både
hyggelig og interessant dag omkring et
bestemt kirkeligt tema, og denne gang
lyder overskriften for dagen: ”Identitet
og kristen tro”.
Identitet og tro er begreber, der har det
med at skabe røre i den hjemlige andedam, tag f.eks. bare diskussionen om
religionens plads i det offentlige rum.
Virkeligheden, set fra kirkens ståsted, er
modsætningsfyldt, med på den ene side
Bibelens ord som det grundlag vi bygger kirke på, og på den anden side en
moderne udvikling, som uafladeligt stiller spørgsmålstegn ved, hvem vi er som
mennesker. Er opfattelsen af mennesket
som gudskabt, som et unikt og uerstatteligt individ ved at gå helt tabt? Hvor
står vi som kirke i dag, og hvor står vi
som kristne midt i tidens malstrøm? Det

Henvend dig til Mette Dansøn, hvis du
skal have taletid på mødet og vil fortælle om noget diakonalt arbejde. Vi vil
møde nogle repræsentanter fra det Frivillige Helsingør, hvor der tilbydes omsorg, som vi fra kirkerne kan henvise til
– heriblandt Børns Voksenvenner.
Så skal der være tid til drøftelse af, om
der er noget, vi mangler i det diakonale
landskab i Helsingør, og hvordan vi
hjælper hinanden.
Der vil være frokost, pris 50 kr.
Tilmelding på mhh@km.dk inden 1.
marts 2013. Menighedsråd kan melde
sig samlet og betale samlet til mødet.
Mette Dansøn
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kan der nok ikke gives nogle entydige
svar på, men derfor er det alligevel vigtigt at rejse spørgsmålene. For at kaste
bolden op har vi inviteret to kompetente
foredragsholdere til at komme med
hvert deres indlæg.

Eftermiddagsklubben
Vi er nu godt i gang med eftermidagsklubbens møder.
Alle vore møder begynder kl. 14.00 og
varer til kl. 16.00.
Kaffe/the med brød koster 25.00 kr.
Alle er velkomne til hyggeligt samvær!
Onsdag den 9. januar
Tove Udsholt
’Et jødisk barn’.

Henrik Bækgaard

Flemming Kloster Poulsen

Første foredragsholder er cand. theol
og lektor på UC Syddanmark, Henrik
Bækgaard, som vil tale over emnet:
”Det umoderne selv – Søren Kierkegaard om mennesket i krydsfeltet mellem aktuel eksistens og Gud.” Andet
indlæg er ved sognepræst Flemming
Kloster Poulsen, som har givet sit
foredrag titlen: ”Det uperfekte liv” på
baggrund af sin bog med samme titel.
Højskoledagen indledes kl. 13 og foregår i et af kirkens lokaler. I løbet af
eftermiddagen vil vi få lejlighed til at
synge flittigt fra højskolesangbogen.
Deltagelse i foredragene koster 100 kr.
Efter foredragene er der mulighed for at
deltage i middagen (pris 100 kr. Tilmelding senest d. 20. febr.), som løber af
stabelen kl. 18, og så regner vi med at
runde dagen af omkring kl. 20. Næste
dag, søndag den 24. februar, vil der blive afholdt temagudstjeneste kl. 10, der
bygger videre på højskoledagens emne.
Vel mødt, sogne- og hospitalspræst
Søren Kristoffersen

Onsdag
den 6. februar
Kim Greiner
’ Japan - kontrasternes land’.
Onsdag
den 6. marts
Frans Henrik
Rasmussen.
’Mit liv
– forandringer, oplevelser, fortid, arv’.
Onsdag den 3. april
Pia Nordlund &
Henry Petersen
’Et liv som blind
- vi ses derude’.
Onsdag den 15. maj
Husk !!! datoen for vores årlige udflugt.
Vi glæder os til at se dig!
PUV Beate
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komponister og sangere i den mere populære genre. Der vil blive sunget mest
på dansk, og lidt på fransk, men det skal
ikke afskrække nogen fra at komme og
lytte og synge med på kendte og mindre
kendte melodier.
Velkommen til alle!
Beate/ Morten

Sangaftener 2013
Aftenen begynder kl. 18.30
(tilmelding nødvendigt).
Vi spiser en lækker to- retters menu
( tag gerne selv drikkevarer med ).
Kl. 20.00 begynder sangen, i pausen
serveres kaffe/ the med hjemmebagte
småkager.
Prisen for disse aftener er 70.00 kr.
Eventuelt overskud går til hjælp til vores udflugt.Aftenen slutter kl. 22.00.
Hjemtransport kan eventuelt ordnes.

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.

Fredag d. 25. januar
Poul Reichhardt
100 år
Den 2. februar ville
Poul Reichhardt være
fyldt 100 år. Denne
folkekære skuespiller
og sanger har sat sit markante præg
på den danske kulturarv gennem sin
medvirken i en lang række kendte og
elskede danske film. Men også som
sanger optrådte han i adskillige operetter og operaer bla. på Det Kongelige
Teater. Piet Larsen vil fortælle om hans
liv og synge sange, både alene og sammen med publikum, fra hans lange karriere.

Montebello

Kristinehøj

Koncerter i Vestervang Kirke
Søndag d. 13. januar kl. 16
Nytårskoncert
Den traditionsrige nytårskoncert byder
i år på både nykomponeret og klassisk
musik. Lige fra musical over operette
til store opera-satser, og fra små sange
for klaver og sopran til medvirken af
både orkester, pianister og alle sangere.
I centrum af koncerten står Ensemble
Felix og kirkens dygtige kor samt pianister og gæster. Det nye år skal nok blive
spillet behørigt ind!

Fredag d. 22. marts
Edith Piaf
- rundt om den
franske sangskat
Maria Blum Berthelsen vil med udgangspunkt i Edith
Piaf’s sange fortælle og synge, både
om hende, men også om andre franske
13

Søndag d. 3. februar kl. 16
Winterreise
Traditionen tro fører kirkens tidligere
organist Leif Valbjørn og sanger Piet
Larsen os igennem Franz Schuberts
sørgmuntre sangcyklus Winterreise.
Wilhelm Müllers 24 digte står sammen
med Schuberts musik som noget af det
ypperste indenfor tysk lied-tradition, og
Piet og Leif har lovet kirken og hinanden at tage os med på rejsen hvert år, så
længe det er muligt.

Entré. Arrangeret af Espergærde Musikforening.
Søndag d. 7. april kl. 16
Orgelmusik med patos og tenorklange
- fra Händels ’Ombra mai fu’ over
Bach-arier til Sartoris ’Time To Say
Goodbye’.
Visti Hald, tenor og Sven Ingvart Mikkelsen, orgel, har sammensat et smukt
og tilgængeligt program, der udover det
allerede nævnte bla. byder på Weyses
morgen- og aftensange samt Schuberts
’Ave Maria’.
Hvor intet andet er anført, er der gratis
entré, og kirken byder på et glas vin efter koncerten.

Søndag d. 17. februar kl 16
Blæserkvintetten Emanon
Den unge blæserkvintet Emanon har
sit udspring på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium, hvor nogle af
dens medlemmer stadig studerer. Det
er dygtige unge mennesker, der vil opføre Carl Nielsens kendte og elskede
blæserkvintet opus 43. Kvintetten, der
er skrevet i 1922 og bla. indeholder en
variationssats, hvor Nielsens salmemelodi ”Min Jesus, lad mit hjerte få” udgør
temaet, står som noget af det ypperst,
der er skrevet for denne slags ensemble.
Koncerten vil desuden indeholde værker af bla. Maurice Ravel.

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 programmer af i”, sker det ikke så sjældent,
at vi bliver tilbudt koncerter med ret
kort varsel. Hold derfor også øje med
dagspressen og hjemmesiden for flere
musikalske tilbud!

Søndag d. 17. marts kl. 16
Operaarier og lieder
Sopranen Julie MeeRa Albertsen, der
studerer på kandidaten på Det Kgl.
Danske Musikkonservatorium, vil akkompagneret af pianist og organist
Morten Poulsen, synge kendte og mindre kendte lieder og arier. Det afvekslende program vil, byde på både ældre
og nyere musik, og der venter en smuk
og gribende oplevelse.

Nytårsgudstjenesten

Efter gudstjenesten nytårsdag kl. 14.00
byder menighedsrådet på et glas champagne.
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Gudstjenester
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
6. januar
10.00
Mette Dansøn
Helligtrekongers søndag
6. januar
13.00
Troels Bak Stensgaard
Børnegudstjeneste
13. januar
10.00
Troels Bak Stensgaard
1. s. e. helligtrekonger
20. januar
10.00
Søren Kristoffersen
Sidste søndag e. helligtrekonger
27. januar
10.00
Troels Bak Stensgaard
Septuagesima
3. februar
10.00
Mette Dansøn
Seksagesima
10. februar
10.00
Troels Bak Stensgaard
Fastelavn
10. februar
13.00
Mette Dansøn
Børnegudstjeneste
17. februar
10.00
Troels Bak Stensgaard
1. s. i fasten
24. februar
10.00
Søren Kristoffersen
2. s. i fasten (temagudstj.)
27. februar
17.00
Søren Kristoffersen
Meditativ gudstjeneste
3. marts
10.00
Mette Dansøn
3. s. i fasten
3. marts
13.00
Troels Bak Stensgaard
Børnegudstjeneste
10. marts
10.00
Mette Dansøn
Midfaste
17. marts
10.00
Troels Bak Stensgaard
Mariæ bebudelses dag
20. marts
17.00
Søren Kristoffersen
Meditativ gudstjeneste
24. marts
10.00
Søren Kristofersen
Palmesøndag
28. marts
19.00
Mette Dansøn
Skærtorsdag
29. marts
10.00
Mette Dansøn
Langfredag
31. marts
10.00
Søren Kristoffersen
Påskedag
1. april
10.00
Troels Bak Stensgaard
2. påskedag
7. april
10.00
Mette Dansøn
1. s. e. påske
7. april
13.00
Troels Bak Stensgaard
Børnegudstjeneste
14. april
10.00
Troels Bak Stensgaard
2. s. e. påske
21. april
10.00
Mette Dansøn
3. s. e. påske
24. april
17.00
Søren Kristoffersen
Meditativ gudstjeneste
26. april
9.30
Troels Bak Stensgaard
Konfirmationsgudstjeneste
26. april
11.30
Troels Bak Stensgaard
Konfirmationsgudstjeneste
28. april
9.30
Søren Kristoffersen
Konfirmationsgudstjeneste
28. april
11,30
Søren Kristoffersen
Konfirmationsgudstjeneste
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
2. lørdag i måneden, kl. 11.00
15

Præster og andre kontakter 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 16-18.
E-mail:
vestervang.sognhelsingoer@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:
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
Næstformand og valgt kasser:
Asger Holm
Tlf. 49 22 34 41
E-mail: Hosholm@stofanet.dk
Kirkeværge:
Hanne L. Brinch
Tlf. 49 20 01 03
E-mail:
hlbrinch@stofanet.dk

