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Billedet på forsiden viser Vestervang
Kirke ved børnefastelavnsgudstjenesten, som handlede om Noas Ark. Kirken
var pyntet med balloner formet som en
regnbue.

Vestervang Kirke har en hjemmeside:
www.vestervangkirke.dk

Deadline til næste nummer
er 1. juli 2013

Du kan finde Vestervang Kirke og
Helsingør Familietjeneste på Facebook

Familietjeneste og dets frivillige medarbejdere i år kan sende ni trængte familier fra Helsingør på en uges ferie. Og
hvorfor blander kirken sig i, om folk
kommer på ferie? Jo, kirken har altid
haft et socialt engagement, det er det, vi
kalder diakoni, og dette er bare en måde
ud af mange, hvorpå vi kan række en
hånd ud til trængte familier. Ferien i år
for de trængte familier går til Marielyst.
Der er to frivillige med fra Helsingør
Familietjeneste for at få det hele til at
klappe, og det er to gæve kvinder med
ben i næsen. Bodil er pensioneret sygeplejeske med mange års erfaring med
frivilligt kirkeligt arbejde, og Charlotte
er graver. Det var også dem, der frivilligt tog med seks familier sidste år, og
dér havde alle en dejlig ferie. De frivillige arrangerede dengang flaghejsning
om morgenen, pandekagebagning og
en udflugt til en hemmelig destination,
så familierne også kunne få nogle fæl-

Ferie, ferie, ferie…
Sidste år begyndte min søn i 1. klasse,
og han fik et brev inden skolestart, hvori
der stod noget i retning af: ”Tag gerne
et billede eller en lille ting med fra din
ferie”. Jeg tænkte, hvor er han heldig, at
han har været på ferie, for det er bestemt
ikke alle, der har den mulighed. – Surt
at være det barn, der ikke har holdt ferie,
men har været i institution hele sommeren. Ikke at der ikke gøres meget der!
I mine børns SFO er der næsten daglige ture ud af huset, børnene kommer
i Multiparken, ned i Nordhavnen eller
på stranden. Der sker rigtigt meget, men
alt andet lige, er det ikke ferie at være i
børnehave eller SFO hver dag.
Derfor er det en stor glæde, at vi i et
samarbejde med Dansk Folkeferie,
Arbejdsmarkedets Feriefond, Samvirkende Menighedsplejer, Helsingør
Menighedspleje, Lions og Helsingør
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Skuespilleren Peter Mygind er præsident for Folkekirkens Feriehjælp.

les oplevelser og få udvidet netværket
hjemme, mens de var på ferie ude. Hver
familier får sit hus at holde ferie i, hvor
de skal fungere som familie, men de er
stadig tæt på de andre, som er på ferie
med kirken, og skal altså også være i et
fællesskab med dem.
Hvorfor trænger folk uden arbejde til ferie? Jo, hverdagen er altså også hård for
folk på kontanthjælp, og man trænger
til at se andet end sine egne fire vægge – specielt hvis man ikke bor så stort
og flot i hverdagen. Man trænger, som
familie, til at være sammen på nye måder og til at få oplevelser sammen. Og
selv om der er mange gode og billige
udflugtsmål i Helsingørområdet, som
stranden, Multiparken og alle de legepladser, der er mellem boligblokkene, så
opgiver man nemmere, hvis man ved, at

det at skulle give en is, vælter budgettet,
og det med at skulle købe et klippekort
er der ikke så mange penge til.
Vi vil gerne være med til at give trængte
familier det pusterum, vi ved giver gode
oplevelser, mere overskud til de voksne
og fine barndomsminder til børnene.
Måske kommer nogle af familierne, der
kommer afsted på ferie sammen, hjem
som venner? Det kan man da håbe.
Alle de deltagende feriefamilier vil
blive inviteret til et gensyn efter ferien
til den førstkommende spiseaften efter
sommerferien, som Helsingør Familietjeneste holder i Vestervang Kirke, så
minder, billeder og gode oplevelser kan
deles, og nye relationer styrkes.
Hvert år er det nye familier, der kommer
med Helsingør Familietjeneste og dets
samarbejdspartnere på ferie. Og vi er
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glade og stolte over, at der de sidste år,
og igen i år vil være børn, der vil kunne
huske den uge som et af højdepunkterne i deres barndom. Og det er ikke kun
danske kristne familier, der kommer
med. I lignelsen om den barmhjertige
samaritaner, skelnede samaritaneren
ikke til, hvem der lå i grøften, og med
den lignelse siger Jesus til os, at vi ikke
skal skelne, men række en hånd til dem,
der har brug for hjælp. Der kommer
derfor udenlandske familier såvel som
danske familier på ferie med Helsingør
Familietjeneste og dets mange samarbejdspartnere. Fælles for alle familier
er, at de bor i Helsingør kommune, og
at de er på overførelsesindkomst.
Vi dækker langt fra behovet i kommunen, der er mange, der ikke kommer
af sted, og som nævnt kan man kun
komme med Helsingør Familietjeneste
på ferie én gang. På vores facebookside
”Helsingør Familietjeneste” lægger vi
ofte forslag ud til gode og billige udflugter, og så skal man holde øje med
kommunens samlede folder om tilbuddene i sommerferien, der de sidste år
bl.a. har rummet cirkusskole ved Vapnagård, som et blandt mange super tilbud, som alle de, der ikke kommer af
sted i år, kan benytte sig af. Cirkusskolen er for øvrigt gratis.

God sommer, og god ferie til alle!
Ferie, ferie, ferie,
slap nu af, du har fri,
og syng en glad melodi.
Op mod solen ler vi,
den vil skinne, til ferien er forbi.
Omkvæd fra sang i filmen “Far til fire
på Bornholm”
Sognepræst ved Vestervang Kirke og
formand for Helsingør Familietjeneste,
Mette Dansøn

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.
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Du er selv en del af livet,
det evige friske,
det evigt fremvældende liv,
hvis du selv vil være det.
Hvis du ikke vil, går du glip af det,
sygner hen og dør.
Dertil blev du ikke skabt,
nej, men til at leve,
til at elske livet
og Gud, der skabte det.
Du skal elske livet
for din egen skyld.

Du skal elske livet
Du skal elske livet,
for din egen skyld,
elske livet med dets glæde og med
smerte,
sejre og nederlag, medgang og lidelse.
Livet er værd at elske,
Gud har jo selv givet dig det.
Selvfølgelig er der ting i livet,
du ikke kan elske:
ondskab, snæversyn, løgn, hovmod,
de livsødelæggende kræfter.
Men selve livet skal du elske,
dét der ustandseligt strømmer dig i møde
fra livets Gud,
i et solstrejf i den elskedes stemme
i en skøn form, en god gerning,
et ægte smil, en klog indsigt,
en fugls kvidren, en god vin,
i smuk musik, i en ædel idé,
og frem for alt: i KRISTUS.

Preben Formann, præst ved Vestervang
Kirke 1972- 1980

Eftermiddagsklub/ Sangaften

Dette liv skal du elske,
selve livet,
hvordan dit eget end forløber,
hvor god start det fik,
hvor godt eller dårligt det ender,
hvor kort eller længe det varer.

Vores sæson 2012/ 2013 er nu ved at
være slut.Vi har, synes jeg, haft mange gode oplevelser sammen, med fine
foredrag, dejlig musik og sang og ikke
mindst dejligt samvær.
Vi skal nu i gang med at finde på emner
til vores næste sæson, Det bliver spændende, hvad vi kan finde på.
Husk !!!
Vores udflugt den 15. Maj 2013.
I vil få nærmere besked ved vores møde
den 3. april.
Fra en dejlig dag i eftermiddagklubben
På gensyn! PUV Beate.

Du skal elske livet,
dertil blev du skabt,
ikke til at hade det,
misbruge det,
kede dig ved det,
men til at elske det,
åbne dig for det,
lade det gennemstrømme dig,
lade det rive dig med.
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Nyt stof til læsehestene
– litteraturkredsen, efterår 2013
Allerede nu er det blevet tid til at forberede sig på efterårets litteraturkreds,
hvis man hører til de læselystne. Det
kan tage tid at finde bøgerne antikvarisk, da det ikke altid er de nyeste og
hotteste bøger, vi kaster os over. Vi lægger ud den anden onsdag i september kl.
19 i et af konfirmandlokalerne.
Denne gang er temaet for de tre bøger
Tro, Håb og Kærlighed.

Hans Egede og hustruen Gertrud Rask.
Romanen har titlen ”Håbets år”, skrevet
af Linda Lassen, også kommet på Hovedlands Forlag, i 2011. Romanen er i
to dele, hvor man i første del får fortalt
om Hans Egedes vej til teologien og
præstegerningen og Gertrud Rasks opvækst i Nordnorge. I anden del er det
den yngste datter, der tilbageskuende
beretter om familiens skæbne i Grønland, Hans Egedes ukuelige – og ikke
videre succesfulde - kamp for at udbrede kristendommen blandt grønlænderne
og den høje pris, som familien måtte
betale.

September- bogen er Jakob Knudsens
dobbeltroman: ”Angst Mod Martin
Luther”, som bl.a. er udkommet på Hovedlands Forlag i 1996. Den er forfatterens bud på en psykologisk skildring
af reformatoren Martin Luthers barndom og opvækst med en tyrannisk far,
som baggrund for hans videre skæbne.
Bogen ”Angst” beskriver hans klosterliv og den troskamp, hvor Luther higer
efter en ”nådig Gud”, for så i bogen
”Mod” at kulminere i Luthers opgør
med pavekirkens åndelige hykleri og
magtmisbrug og hans forfægtelse af
læren om frelse ved tro alene, ikke ved
gode gerninger.
Oktober-læsningen byder på en roman
om den berømte grønlandsmissionær

Og endelig skal vi i november gennemgå romanen ”Den vidunderlige
kærligheds historie” af den svenske
forfatter Carl-Johan Vallgren (Borgens
Forlag, 2004), som følger en vanskabt
dværg, Hercule Barfuss, som kom6

mer til verden på et bordel i året 1813,
samtidig med at pigen Henriette Vogel
fødes samme sted, samme nat. Da først
hans kærlighed til pigen på et tidspunkt
vækkes, og deres veje derefter skilles,
bliver det Hercule’s skæbne at være
drevet af kærlighedens kraft, på trods af
de umenneskelige forhold, som hans liv
kommer til at forme sig under, på hans
flugt gennem Europa.
Litteraturaftenerne falder d. 11. september, 9. oktober og 13. november
kl. 19-21.30, og såvel tidligere som nye
deltagere er meget velkomne. Tilmelding ønskes til Søren Kristoffersen på
tlf. 20145626.
Vel mødt!

år været at få en tredje tilbygning. Vi har
så mange dejlige aktiviteter i kirken, og
det kræver plads, men det ser nu ud til,
at vi inden for det næste år kan komme i
gang med en tilbygning tre.
Vore planer er mange!!!
Vi ønsker os børne-/ungdomslokaler,
præstekontorer, depotplads og et bedre
køkken. Nu må vi se, hvor langt pengene rækker. Vores nye tag har jo ’taget’
et godt indhug i pengekassen.
Velkommen til mødet, gerne med gode
ideer til fremtiden!
På gensyn!

Beate

Vestervang Kirkes Pigekor

Visionsmøde

I pigekoret har vi haft et spændende forår. Vi har opført en påskekantate, deltaget i børnegudstjenester, og nu glæder
vi os til at arbejde hen imod den årlige
forårskoncert, som er lørdag d. 8. juni
kl. 15. Vi håber, mange vil komme og

En gang om året holder vi i Vestervang
Kirke et visionsmøde. Der bliver i år
onsdag den 12. juni kl. 19.00.
Her vil vi se lidt på visioner og ønsker for
de næste år. Vores ønske har jo i mange
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høre, hvad vi har arbejdet med her i foråret.
Vi vil stadig gerne være mange flere, så
hvis du kender nogen, eller selv er mellem ni og 16 år og godt kan lide at synge, så kunne det være hyggeligt, hvis
du kunne tænke dig at prøve at synge
med os. Vi øver torsdag eftermiddag
fra kl. 16-17.30. Men kom eventuelt til
koncerten d. 8. juni og hør, hvad vi går
og synger. Og så kan du jo snakke med
os og vores korledere Anne-Katrine
Kirst (tlf. 2618 0114 ) og Morten Poulsen (tlf. 2098 8321).
Vi håber, vi ses!

yderligere information kontakt AnneKatrine Kirst 26 18 01 14 el.
annekatrinekirst@yahoo.dk
Musikalsk legestue for de tre - fem årige
i Domkirken er sidste lørdag i måneden
kl. 9.30 – 10.30. For tilmelding kontakt
Sct. Olai kirkes kontor.

Babysalmesang
Vestervang Kirke tilbyder babysalmesang i forårs- og efterårssæsonen.

Konfirmation 2014 – tilmelding

Først i september opretter vi nye hold,
og der vil igen være mulighed for at
synge enkle salmer og sange, danse til
dem og på anden måde beskæftige sig
musisk med sit barn. Derved stimuleres
barnets udvikling, og barnet lærer kirken at kende.
Tirsdag er vores babysalmesangsdag,
og der vil være et forløb på 12 gange.
Babyerne skal være mellem tre og otte
måneder.

Indskrivning til konfirmation 2014
foregår dagligt i kontorets åbningstid.
Medbring venligst 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. d. 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

Babysalmesang for de store op til tre
år er for dem, der er blevet for store til
at være med om tirsdagen, men stadig
godt kan lide at synge sangene, danse,
hoppe, høre musik og puste sæbebobler.
Sidste gang i denne sæson bliver: Lørdag d. 4. maj kl. 10.00.
Til efteråret starter et nyt forløb. For
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Jonas i Hvalen. Keramik. Kunstneren er svensk og hedder Stig Carlsson. Hænger i
gangen i Vestervang Kirke.
øves på sange m.m. med sanger AnneKatrine Kirst, som også er korleder for
vores pigekor med større piger. Organist Morten Poulsen er komponist, og
vi laver derfor en hel ny mini-musical,
lige til den aldersgruppe.
Mini-musicalen skal handle om profeten Jonas. Vi har allerede syet hvalen,
der slugte profeten, og mangler nu kun
sangglade børn, der vil være med. Vi
begynder efter efterårsferien, men meld
jer gerne til allerede nu, så vi kan se,
hvor mange sange der skal skrives.

MINI-MUSICAL for børn i
2. -4. klasse, skal du være med?
Vi ved jo, at børn elsker at synge og optræde, og det er vel også derfor, MGP er
så populært. Derfor vil vi, i stedet for
at sætte et traditionelt minikonfirmandforløb op, gøre det i Vestervang Kirke,
at vi skriver en mini-musical for børn i
2. – 4. klasse.
Vi vil øve på mini-musicalen tirsdag eftermiddag og vil hente børnene i SFO.
Tanken er, at når børnene kommer i
kirke, kan de lige få lidt frugt, mens
sognepræst Mette Dansøn fortæller lidt
om kristendom ud fra den mini-musical, der skal opføres. Derefter skal der

Tilmelding til Anne-Katrine Kirst 2618
0114, annekatrinekirst@yahoo.dk eller
ved henvendelse til kirkekontoret.
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Kontaktoplysninger til
KFUM og FDF

Helsingør Familietjeneste
Helsingør Familietjeneste bygger på et
kristent grundlag og er et åbent fællesskab, hvor man kan komme direkte fra
gaden og være med.
Spiseaftner. Datoerne for vores
spiseaftner i perioden, dette blad dækker, er: 22. maj, 21. august og 18. september.
Vi åbner dørene kl. 16 og er kreative
med børnene indtil andagten kl. 17.30.
Inden andagten er der også kaffe og
frugt. (Ingen kager, vi vil ikke fylde
børnenes maver med det forkerte lige
inden aftensmaden). Efter andagten er
der spisning, prisen er 15 kr. for voksne
og 5 kr. for børn. Så er der lidt kaffe og
et lille stykke kage. - vel mødt! Tag din
nabo, mødre-gruppe eller gamle tante
med. Spiseaftner er for alle, der gerne
vil være sammen med andre mennesker

KFUM & K, formand Beate Baumann
Jensen 49 21 69 15

FDF, formand Margit Wiberg 49 20 05 30
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Se www.projektfrivillig.dk eller kontakt sognepræst Mette Dansøn på
mhh@km.dk Er du ung, og vil du være
med i en tænketank, der skal tænke
på, hvordan vi kan støtte dig og andre
unge? Eller vil du nørkle med børnene
inden spisningen ved spiseaftnerne?
Kom frisk og optjen timerne til et frivilligbevis hos Helsingør Familietjeneste,
vi har brug for dig!
Mette Dansøn, formand for Helsingør
Familietjeneste
Fra en af Helsingør Familietjenestes
mange udflugter under mottoet ”Kend
din by”. Her byvandring med Jørgen
Ingberg Henriksen, sognepræst Sankt
Mariæ og korshærspræst.

Vi genbruger dit rene affald
Til det kreative værksted, i begyndelsen

på tværs af alt det, der ellers skiller os alder, køn, tro og social status. Her er vi
alle lige og fælles om at have det rart.
Helsingør Familietjeneste tilbyder ud
over spiseaftner også:
- Ferie for familier, der har været på
kontanthjælp (læs den første artikel,
ferien 2013 er dog fuld besat). Til spiseaftenen d. 21. august vil de familier,
der er med på ferie, blive inviteret til et
gensyn, men aftenen er åben for alle!
- Udflugter annonceres på facebook
(profilen hedder Helsingør Familietjeneste) og ved spiseaftnerne.
- Lektiehjælp, kontakt Eva Müllertz på
eva.mullert@email.dk eller mød hende ved spiseaftnerne.
- Rådgivning bl.a. hjælp med at henvise
til bisiddere og økonomisk og juridisk
hjælp.
- Mulighed for at lave frivilligt (ulønnet) arbejde under Projekt Frivillig.

af hver spiseaften, bruger vi mange materialer, men det meste er genbrugsmaterialer. Vi kan bruge dit affald, hvis det
er rent og tørt, så kom endelig i kirke
med det. Vi kan selvfølgelig også bruge
garn, knapper, lynlåse m.m.

Børnegudstjenester
og børnedage
Søndag d. 5. maj er der børnegudstjeneste i Vestervang Kirke kl. 13. Pigekoret medvirker ved børnegudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der børnedag, det
hele slutter kl. 15.
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Her et billede fra sidste års høstfest,
hvor der blandt meget andet var hønsebingo, træklatring med FDF, hoppeborg, dåsekast m.m. – Vi ser, hvad vi
finder på i år, men sjovt og hyggeligt
bliver det!

Der er ikke nogen børnegudstjenester i
juni, juli og august måned – men i september har vi høstgudstjeneste med den
store høstfest bagefter.
Søndag d. 1. september kl. 13 – 15
I september holder vi høst-gudtjeneste.
Vi stopper op og takker Gud for alt det,
vi modtager, både når vi høster, og når
vi er sammen med vores familie og med

venner. Det er altid en festdag, hvor der
til børnedagen efter gudstjenesten holdes høstfest med mange sjove aktiviteter.
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Andre gudstjenester
i Vestervang Sogn

Koncerter i Vestervang Kirke
Søndag d. 26. maj kl. 16.00:
Saxofonkvartet spiller nyt og gammelt
Copenhagen Saxophone Quartet, som
i 2012 gæstede Vestervang Kirke sammen med Michela Petri, er nu tilbage,
dog uden blokfløjte. De vil bl.a. spille
Felix Mendelsohns ufuldendte 7. strygekvartet arrangeret for saxofoner, en
concerto Grossi af Scarlatti samt nyere
musik, bl.a. et spritnyt værk af jazzpianisten Søren Kærgård, som blev uropført i januar 2013. Han beskriver selv
værket som inspireret af vinden og vindens bevægelse af træernes blade.

Biblioteket, Psykiatrisk Center Nordsjælland, 3. torsdag i måneden kl. 15.30.
Plejehjemmene Montebello og
Kristinehøj:
3. torsdag i måneden
Plejehjemmet Montebello kl. 13.15
Plejehjemmet Kristinehøj kl. 14.30

Folkekirken på
Helsingør Messen
D. 16. og 17. marts 2013 deltog sognene i Helsingør Domprovsti på Helsingør Messen med en fælles stand.
Billedet viser Mette, Beate og Kirsten,
fra Vestervang Kirke, der stod på standen søndag formiddag. Tak til alle for at
tage godt i mod os og for mange gode
samtaler.

Copenhagen Saxophone Quartet
Lørdag d. 8. juni kl. 15:
Pigekorets forårskoncert
Vestervang Kirkes Pigekor holder traditionen tro en forårskoncert, hvor der
både vil blive sunget korsange, spillet
instrumentalstykker, og mange af pigerne vil også optræde solistisk.
Det er afslutningen på sæsonen, og vi
glæder os til at vise, hvad vi har arbejdet
på i løbet af foråret.
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Søndag d. 16. juni kl. 15:
Kammerkoret Broccoli synger på engelsk.
Kammerkoret Broccoli, der ikke umiddelbart har noget med grøntsager at
gøre, vil under ledelse af dirigent Hanna Rose Jørgensen opføre værker af
bl.a. engelske Eric Whitacre og Morten
Poulsen. Koret, der bl. a. består af yngre studerende, har deltaget i kor-konkurrencer og -festivaler i både ind- og
udland, og der venter en spændende og
velklingende eftermiddag.

Vestervang Kirkes Pigekor

Kammerkoret Broccoli
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Gudstjenester
5. maj
5. maj
9. maj
12. maj
19. maj
20. maj
26. maj
29. maj
2. juni
9. juni.
16. juni
23. juni
30. juni
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
4. august
11. august
18.august
25. august
1. september
1. september

10.00
13.00
10.00
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

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

5. s. e. påske
Børnegudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag
6.s.e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
Meditativ gudstjeneste
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
13.s.e.trinitatis
Høstgudstjeneste
Børnehøstgudstjeneste

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
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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 kasserer:
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

