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Billedet på forsiden er malet af den franske 
maler Jean-François Millet i 1859. Det fore-
stiller to mennesker på landet der efter en 
dags arbejde kaldes hjem af kirkeklokkerne i 
baggrunden, og sammen beder den latinske 
bøn, Angelus, som også har givet navn til 
billedet. Vestervang Kirke har sneget sig ind 
på billedet.
Traditionen med at ringe med klokkerne 
morgen og aften stammer fra den tid, hvor 
man kaldte til tidebøn.  De to ringninger er 
blevet bevaret i dansk evangelisk luthersk 
tradition. Det har altså ikke noget at gøre 
med at ringe solen op eller ned, som man 
ofte siger. Der er forskelle fra sogn til sogn 
på, hvornår klokkerne ringer. I Vestervang 
Sogn ringer klokkerne om aftenen kl. 19 i 
perioden fra 1. april til 30. september. Fra 1. 
oktober til 31. marts ringer klokkerne kl. 18.
De to klokker i Vestervang Kirke er en gave 
fra Helsingør Skibsværft og fra kirkens 
første menighedsrådsformand, Gunner V. 
Elkær.
Den store klokke bærer inskriptionen 
”Kristus er opstanden”, som er en henvis-
ning til Emmausberetningen Luk 24,34, hvor 
der i den nye oversættelse står: ” Herren er 
virkelig opstået”. På den lille klokke står 
der: ”Kom, Herre Jesus”. – Det henviser til 
de sidste vers i bibelen, Johannes Åbenba-
ring 22, 20-21. ”Han, der vidner om dette, 
siger: ”Ja, jeg kommer snart”.  Amen , kom, 
Herre Jesus! Herren Jesu nåde være med jer 
alle!”

Deadline til næste nummer er 
1. november

Redaktion
Eva Müllertz
49 26 38 03
eva.mullert@email.dk

Mette Dansøn
23 84 63 47
mhh@km.dk

Vestervang Kirke har en hjemmeside: 
www.vestervangkirke.dk

Du kan finde Vestervang Kirke og 
Helsingør Familietjeneste på Facebook

Besøgstjeneste 
- Vi mangler besøgsvenner!

Vores besøgstjeneste består af mennesker, 
som føler, at de har styrke og overskud til 
at gå ud og aflægge regelmæssige besøg hos 
medmennesker, som mangler følelsen af 
stadigvæk at være med i et fællesskab.
En besøgsven skal ikke erstatte hverken fa-
milie- eller evt. vennekreds. En besøgsven 
er heller ikke en ekstra hjemmehjælp eller 
en særlig form for revalidering - men er et 
supplement, ja, er måske den eneste, der 
kommer med et frisk pust udefra.
 F.eks. over en kop kaffe kan man så snakke 
sammen, lytte, udveksle tanker og dele inte-
resser. Eller man går en tur i det fri og nyder 
at komme ud i hinandens selskab.
Kontakt leder af Vestervang Kirkes besøgs-
tjeneste Merethe Knudsen på:
merethejesper@hotmail.com
Eller tlf. 49 21 85 52 gentag gerne dit tlf. 
nummer to gange, hvis du lægger en besked 
på telefonsvareren.
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Hun vil så gerne være moderne

I børnesangen ”Her er min mor” synger 
en pige om sin smarte, men alt for travle 
mor: ”Hun vil så gerne være moderne”. 
Det vil Folkekirken også gerne! I hvert 
fald ifølge et udspil fra kirkeministeriet, 
som hedder ”Debatoplæg fra Udvalget 
om en mere sammenhængende og mo-
derne styringsstruktur for folkekirken”. 
Det fremlægger modeller for en ny sty-
ring af folkekirkens indre anliggender 
(f.eks. ritualerne) og dele af økonomi-
en.  Den mest forsigtige model går ud 
på, at der skal lovgives om nuværende 
praksis, men sigtet er, at kirken skal 
have et nyt, demokratisk valgt nationalt 
råd, som skal bestemme sammen med 
eller i stedet for kirkeministeren. 
Nu kan menighedsrådene indtil den 31. 
oktober fremlægge deres holdninger, 
før udvalget kommer med sin endelige 
anbefaling til regeringen, hvilket kan få 
store konsekvenser for fremtidens fol-
kekirke. Nogle siger, at tiden er løbet 
fra den gamle ordning, hvor kirkemini-
steren har stor magt i kirken. De siger, 
at det er udemokratisk, eller at kirken 
principielt skal være ’herre i eget hus’. 
Andre siger, at et kommende kirkeråd 
vil indsnævre rummeligheden i fol-
kekirken, og at der ’går politik i det’. 
Debatoplægget begrænser kirkerådets 
indflydelse til de indre anliggender og 
økonomien, men kritikerne mener, at 
det er naivt eller ren taktik. De frygter, 
at udviklingen vil gå videre, hvis den 
først bliver sat i gang. Så vi ender med 
et kirkeråd, som er lidt tilfældigt valgt, 
men i modsætning til ministeren og bi-
skopperne og folketinget kan udtale sig 

på hele kirkens vegne om alt muligt og 
få mere og mere magt, indtil det måske 
ender med en adskillelse af staten og 
kirken ligesom i Sverige i 2000. 
Den svenske kirke har i dag et kirke-
råd, hvor de fleste medlemmer vælges 
ud fra deres politiske tilhørsforhold og 
på vegne af den svenske kirke udtaler 
sig om alt fra flygtningepolitik til ty-
pen af tankskibe i Østersøen! Denne 
politisering er indlysende problema-
tisk og har ført til medlemsflugt. Den 
tidligere svenske statsminister Göran 
Persson skriver i sine erindringer f.eks. 
om den adskillelse af stat og kirke, 
som han selv var ansvarlig for: ”En 
større ødelæggelse af kirken er nok 
ikke blevet gennemført i moderne tid. 
Svenska Kyrkan var en af de få natio-
nale symboler i vores land, som tilbød 
et nærvær og et indhold i hverdagen. 
En samlende kraft ikke mindst i en glo-
baliseret verden.”
Så vidt kommer vi næppe i Danmark, 
men der er grund til at passe på! Kirken 
skal forkynde Guds ord og ikke vores 
egne. Hvordan skal den lokale kirke el-
lers forblive et frirum i vores fortravlede 
verden, hvor vi alle kan komme for at 
sige tak for de gode ting i livet og bede 
om hjælp til det, som vi ikke selv kan 
bære? Hvor vi bliver holdt fast på, at vi 
har en historie og nogle værdier til fæl-
les og som Guds børn er under samme 
dom og samme tilgivelse, ligegyldigt 
hvad der adskiller os politisk. Hvor vi 
kan få tidens meninger sat i perspektiv 
og måske blive lidt klogere på, hvad 
menneskelivet til alle tider er. 
                                                      
Troels Bak Stensgaard  
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Litteraturkredsen, efterår 2013

Denne gang er temaet for de tre bøger 
Tro, Håb og Kærlighed.

September- bogen er Jakob Knudsens 
dobbeltroman: ”Angst Mod Martin 
Luther”, som bl.a. er udkommet på 
Hovedlands Forlag i 1996. Oktober-
læsningen byder på en roman om den 
berømte grønlandsmissionær Hans 
Egede og hustruen Gertrud Rask. Ro-
manen har titlen ”Håbets år”, skre-
vet af Linda Lassen, også kommet på 
Hovedlands Forlag, i 2011. Og endelig 
skal vi i november gennemgå romanen 
”Den vidunderlige kærligheds hi-
storie” af den svenske forfatter Carl-
Johan Vallgren (Borgens Forlag, 2004) 
Litteraturaftenerne falder d. 11. sep-
tember, 9. oktober og 13. november kl. 
19-21.30, og såvel tidligere som nye 
deltagere er meget velkomne. Tilmel-
ding ønskes til Søren Kristoffersen på 
tlf. 20145626. Vel mødt!

Glæden ved at læse

Bogstaver, ord og sætninger har altid 
fascineret mig.  Jeg lærte at læse, før 
jeg begyndte i skolen. Jeg var nærmest 
med på en lytter, når min far, der en tid 
ikke kunne arbejde som vanligt, grun-
det et par beskadigede ribben, sad og 
læste med min storesøster. Da jeg kom 
i skole, gik jeg derfor kun et par dage 
sammen med de andre nybegyndere. 
Da læreren fandt ud af, jeg kunne læse 
og regne, kom jeg i klasse med dem, 
der havde gået et år, og dem fulgte jeg, 
til de forlod skolen.
Fra jeg havde lært at læse, drev nysger-
righed og videbegærlighed mig til at 
læse alt, jeg kunne få fat i. Jeg læste den 
daglige avis, et landbrugsblad, der kom 
en gang om ugen og bl.a. indeholdt en 
tegneserie om en sød lille gris, og bø-
ger, som jeg lånte i skolebiblioteket el-
ler blev købt i et antikvariat.  En kedelig 
periode var, da der var en meget lang ty-
pografstrejke, så de daglige input mang-
lede. Selv om jeg kunne læse ordene, 
forstod jeg dem ikke altid. Så spurgte 
jeg min mor og fik det forklaret. Da jeg 
en dag havde læst om en voldtægtsfor-
bryder og spurgte, hvad det betød, fik 
jeg dog at vide: ”Det er du for lille til at 
forstå”! Det var på mange måder en an-
den tid. Jeg var ret ukritisk med valget 
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af lekture; således indgik både Susy- og 
Tarzanbøgerne i mit repertoire. 
At sidde med en bog eller andet læse-
stof og med fantasiens vinger begive 
sig ind i en helt anden verden er meget 
berigende. Kun én gang i mit liv, har 
læsning påført mig smerter. Det var, da 
jeg som en stor pige blev sat til at røre i 
en gryde vælling, og mens jeg rørte med 
den højre hånd, havde jeg noget, jeg læ-
ste, i den venstre. Læsestoffet må have 
haft større opmærksomhed end gryden, 
for pludselig kogte vællingen over ud 
over komfuret, og lidt af den ramte min 
højre vrist, hvor jeg fik en stor vable. Af 
min mor fik jeg vist både en reprimande 
og lidt trøst, og på den hårde måde lærte 
jeg at holde tingene adskilt!
Det var en stor tilfredsstillelse for mig, 
da jeg som 17-årig begyndte i præpa-
randklassen på Gedved Seminarium og 
for alvor fik adgang til bøgernes verden. 
Fem år senere blev jeg så lærer, rystede 
den jyske muld af mine fødder og søgte 
til Helsingør, hvor jeg slog rødder.
Både i mit arbejdsliv og som pensionist 
er jeg især blevet opdateret på verdens 
gang via de skrevne medier. Jeg bruger 
langt mere tid på aviserne end på at se 
nyheder i fjernsynet, så min store bekym-
ring er, at de trykte medier er i krise. Jeg 
håber dog, de holder skansen i min leve-
tid, for jeg holder af at sidde med avisen i 
hånden. Man kan vende tilbage til ekstra 
interessante artikler, klippe dem ud og 
få en hel anden sammenhæng end ved 
at sidde og læse på en skærm. Selv om 
Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad 
og Helsingør Dagblad tager en god del 
af dagen, sætter jeg pris på en god bog 
sidst på aftenen, aldrig i sengen. Det er 

for ubekvemt for mig. Af bøger, jeg har 
læst de seneste år, kan jeg nævne Carsten 
Jensens ”Vi de druknede”, der optog mig 
meget. Det sproglige betyder også meget 
for mig. Her kan jeg nævne Hans Edvard 
Nørregaard-Nielsens storværk om Lim-
fjorden. Der er billeder af stor skønhed, 
og den meget vidende forfatter skriver et 
nuanceret og smukt dansk. Det samme 
gælder den måske mindre kendte Bjarne 
Nielsen Brovst, hvis barndomserindrin-
ger jeg har haft stor fornøjelse af.
Jeg har også fået meget ud af at deltage 
i de foreløbig tre studiekredse, Søren 
Kristoffersen har stået for. Efter en af-
ten med gode diskussioner om den læ-
ste bog, går man beriget hjem.

Læsning gør livet større
Kærlighed er det eneste, der kan måle 
sig med at læse. Det er formuleret af Jan 
Kjærstad, den store norske digter, der 
netop har udgivet en ny roman, ”Nor-
mans område”, der delvis er selvbio-
grafisk. Selv siger han, det er hans mest 
lystbetonede romanprojekt, for den 
handler om det at læse, hvilket betyder 
meget for ham. Det var læsningen af en 
lille bog på 120 sider, der blev afgøren-
de for Jan Kjærstads liv. Han havde stu-
deret teologi i fem år, da han sad i toget 
mod Oslo og læste Pär Lagerkvists bog: 
”Det evige smil”. Han var så optaget 



6 7

af bogen, at han glemte at stå af toget. 
Han pendlede frem og tilbage til Oslo, 
til han var færdig med bogen. Resultatet 
blev, at han færdiggjorde teologistudiet, 
men besluttede sig til at være forfatter i 
stedet for præst, når ord i den grad kun-
ne tryllebinde en. Han har rejst meget, 
men føler, at intet kan måle sig med en 
god bog. F.eks. kunne han ved en rejse 
i Afrika glæde sig til at komme hjem til 
hotelværelset til en læseoplevelse, der 
gjorde et større indtryk på ham end de 
vilde elefanter på savannen.
Jan Kjærstad mener selv, ”Mrs. Dallo-
way” af Virginia Woolf er den bedste 
bog, han nogensinde har læst. Efter den 
bog følte han, at hans virkelighed nær-
mest blev fordoblet. Hovedpersonen 
i ”Normans område”, John Richard 
Norman er forlægger, men rammes 
af en læseblokering. For at overvinde 
den tager han ophold i et sommerhus 
og medbringer kun en bog med titlen 
”Livserindringer”, det er noter af bø-
ger, han har læst. Det er de bøger, der 
fortæller, hvem han er, og ud derfra 
tegner Jan Kjærstad et portræt af ham. 
Han mener, at et menneske er defineret 
af de fortællinger, de har, og her tæller 
barndomserindringer og læsningen af 
en bog ligeværdigt. 
Jeg har læst Kjærstads trilogi om Jonas 
Wergeland og har også lyst til at læse 
”Normans område”.         Eva Müllertz

Babysalmesang 
”Sang kan være en genvej til at 
skabe rum for de væsentlige kva-
liteter af livsfylde, glæde, fælles-
skabsfølelse og nærvær”

Så begynder nye hold af babysalmesang 
i Vestervang Kirke. I samarbejde med 
Sct. Olai og Sct. Mariæ kirker underviser 
vi de små børn og deres forældre i salme-
sang og –dans, børneremser og sanglege.
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-melo-
dier 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 
med; - i dit barns ører er din stemme 
simpelthen den dejligste musik, der 
findes - det er dét, der tæller.

Undervisere i Ve-
stervang Kirke 
er Anne-Katrine 
Kirst, og i Sct. 
Olai og Sct. Ma-
riæ Kirker er det 
Pernille Manly 
Larsen.

De små børn 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. 3. sept, og der er 
12 undervisningsgange. Ingen under-
visning i uge 42 (efterårsferie).
Det koster 200,- kr. at være med, og 
hvert barn får et eksemplar af ”Min 
første salmebog”.
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Vi afslutter forløbet sammen med sog-
nepræst Mette Dansøn med en 
Babysalmesangsgudstjeneste:   
Tirsdag d. 26. november kl. 11.00

For tilmelding og yderligere 
information:
Vestervang Kirke: Anne-Katrine Kirst 
tlf. 26 18 01 14 
annekatrinekirst@yahoo.dk 
eller 
Vestervang Kirkes kontor, 
tlf. 49 21 06 84  

De lidt større børn i alderen 
8 mdr-2 år:
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.
Har I før deltaget i babysalmesang, eller 
har I lyst til at være med for første gang, 
bliver der fire lørdage i efteråret med 
salmer, sanglege og musikoplevelser.

Lørdag d. 21. september - 26. okto-
ber - 23 . november - 14. december
kl. 10.00-11.00
For yderligere information og tilmelding:
Anne-Katrine Kirst 
tlf. 26 18 01 14 
annekatrinekirst@yahoo.dk
eller 
Vestervang Kirkes kontor, 
tlf. 49 21 06 84  

Musikalsk legestue for de store 
i Domkirken: 
3 - 5 årige: den sidste lørdag i måne-
den fra 9.30 – 10.30

For tilmelding kontakt sognepræst 
Anne Sofie Grandorf tlf. 31 40 09 91.

Konfirmationsforberedelse

Der er stadig plads til konfirmander 18. 
maj. Store Bededag er fuldt besat. Har 
du ikke tilmeldt dig, så tag dåbsattest 
med ned på kirkekontoret – undervis-
ningen er gået i gang! 

Minimusical for børn 
2. til 4. klasse

I nogle år har undervisningen af mi-
nikonfirmander ligget lidt stille i Ve-
stervang Kirke. Det vil vi nu råde bod 
på ved at tilbyde børn i 2. til 4. klasse 
at kunne deltage i en musical, som 
bliver specielt tilrettelagt og skrevet 
til netop denne lejlighed! Temaet bli-
ver den spændende historie om Jonas 
og Hvalen, og vi vil hver gang både 
lære sange og lidt replikker og snakke 
lidt om de ting, der sker i historien, og 
hvad de betyder.
Vi går i gang efter efterårsferien og 
mødes hver tirsdag eftermiddag, hvor 
kirken arrangerer afhentning i SFO’en 
kl. 13.30, og også følger børnene tilba-
ge ca. kl. 15.30. Vi øver, synger, snak-
ker og spiser et stykke frugt og har det 
sjovt med hinanden.  Første øvedag er 
tirsdag d. 22. oktober.
Lørdag d. 30. november mødes vi kl. 
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10, hvor vi vil opføre hele musicalen 
for familie, venner og bekendte kl. 13.
Det er naturligvis gratis at deltage, og 
vi håber en masse glade børn kunne 
tænke sig at være med.
Yderligere oplysninger og tilmel-
ding kan ske til korleder Anne-Ka-
trine Kirst på tlf. 26180114 eller  
annekatrinekirst@yahoo.dk, eller på 
kirkekontoret.

Dagtilbud i hele landet synger og laver 
sangevents på denne tidlige efterårs-
torsdag også Vestervang Kirke åbner 
dørene for SMÅ SYNGER SAM-

MEN TORSDAG D. 12. SEPTEM-
BER 2013 Kl. 10.00
For børnehaver og alle andre, der har 
mulighed for at være med.
Sang skaber nærvær og fællesskab, og 
de sange, man lærer i barndommen, 
har det med at blive husket hele livet. 
I år er temaet for sangdagen Alverdens 
sange. 
Sangdagen er med til at skabe større 
opmærksomhed omkring vigtigheden 
af at synge med små børn.

For yderligere information og til-
melding kontakt korleder 
Anne-Katrine Kirst tlf. 26 18 01 14,   
annekatrinekirst@yahoo.dk
eller
sognepræst Mette Dansøn  
tlf. 23 84 63 47, mhh@km.dk

På billedet ses de tre, der står for Mini-musical forløbet. Sanger og korleder Anne-
Katrine Kirst med fødderne i vand! Organist Morten Poulsen med hænderne inde 
i en hval! Og sognepræst Mette Dansøn i gang med påskeforberedelser med fod-
vaskning – for historien om Jonas og Hvalen hænger godt sammen med påsken. 
Vær med og opdag hvordan!



8 9

Pigekoret i Vestervang Kirke

Kirkens pigekor er for piger mellem ni 
og 18 år og øver torsdage kl. 16-17.30. 
Vi øver både på sange og salmer som 
skal bruges til de børnegudstjenester i 
kirken, som vi deltager i en gang om 
måneden, men også på alt mulig andet, 
som vi synes er sjovt.
Hvis du godt kan lide at synge skulle 
du overveje at prøve at komme og syn-
ge sammen med os. Det er hyggeligt 
og det er vigtigt at komme så vi kan 
blive gode nok til at optræde.
Du kan høre mere hos vores korledere, 
Anne-Katrine Kirst tlf. 26 18 01 14 og 
Morten Poulsen tlf. 20 98 83 21.

Børne-og familiegudstjenester 
med pigekoret 
- søndag eftermiddag!

De korte børne- og familiegudstjene-
ster søndag eftermiddag varer ca. ½ 
time – og er med nye og børnevenlige 
salmer og sange og dramatik. Pigeko-
ret vil normalt deltage, og efter guds-
tjenesten er der altid hyggeligt samvær 
for store og små og en forfriskning. 
Der er også forskellige lege for bør-
nene og tit med en forbindelse til guds-
tjenestens tema.
Tidspunkt og dato er normalt den 1. 
søndag i hver måned kl. 13.00 – 15.00. 
I efteråret således: 1. september, 6. ok-
tober, 3. november og 1. december (jf. 
gudstjenestelisten).
Billedet her er fra sidste års store bør-
nehøstgudstjeneste og fest, som indle-
der sæsonen – i år altså 1. september 
kl. 13. Kirken vil som altid være flot 

pyntet med årets afgrøder, og efter 
høstgudstjenesten har vi en lille ’mar-
kedsplads’ udenfor med dukketeater, 
trylleri, hoppeborg og andre aktiviteter.
 
Familiegudstjeneste og 
fællesspisning – onsdag aften!

Vi holder en familiegudstjeneste med 
efterfølgende spisning en gang om 
måneden. Gudstjenesten begynder kl. 
17.30 og er en kort børnevenlig guds-
tjeneste med et par salmer, en bibel-
fortælling og Fadervor. Det koster 15. 
kr. for voksne og 5 kr. for børn at spise 
med til den altid hyggelige fællespis-
ning. Der er ikke tilmelding, man kan 
bare komme, deltage og spise med. 
Har man lyst til at komme tidligere 
og drikke kaffe og lade børnene være 
kreative, så åbner vi for det kreative 
værksted kl. 16. Vi laver altid noget 
kreativt i forbindelse med familieguds-
tjenestens tema. Vi lukker igen kl. 19.  
Datoerne er: 18. september, 23. okto-
ber, 13. november og 18. december. (jf. 
gudstjenestelisten).
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Disse familiegudstjenester med spisning 
holdes i Helsingør Familietjenestes regi.

Her et billede fra en familiegudstje-
neste, hvor børnene var fiskere på det 
gode skib ”Håbet”, ligesom mange af 
Jesu disciple var fiskere – og senere 
menneskefiskere. Fiskene er udformet 
som børnenes navne.
 
Helsingør Familietjeneste

Spiseaftner. Datoerne for de næste 
spise-aftner er: 18. september, 23. ok-
tober, 13. november og 18.december. 
Vi åbner dørene kl. 16 til det kreative 
værksted, hvor vi laver noget i forbin-
delse med familiegudstjenestens tema. 
Kl. 17.30 er der en familiegudstjene-
ste, hvorefter vi spiser sammen. Vi 
sidder ved langborde, så ingen sidder 
alene, heller ikke hvis man kommer 
alene uden familie. Det koster 15 kr. 
for voksne og 5 kr. for børn.
Udflugter. Vi holder meget af at gå 
på udflugt sammen, vi lærer hinanden 
bedre at kende, når vi oplever noget 
sammen – og på en udflugt, der er alle 
på lige fod.  Vi planlægger en svam-
petur d. 22. september  - hold øje med 
opslag, hjemmeside og facebook. I det 

hele taget vil jeg opfordre dig til at hol-
de dig orienteret, så du og din familie 
ikke går glip af alt det sjove, hyggelige 
og inspirerende på familieområdet i og 
omkring Helsingør Familietjeneste og 
Vestervang Kirke, hvor vi hører til. 

Mailingsliste – Hvis du gerne vil have 
en mail, når der sker noget for fami-
lier i Vestervang Kirke og ud fra Hel-
singør Familietjeneste, så send en mail 
til kirketjener Merethe Knudsen på  
merethejesper@hotmail.com, så kom-
mer du på en mailingsliste og får en 
mail, når der er børnegudstjeneste om 
søndagen, når der er spiseaften med 
familiegudstjeneste om onsdagen, når 
Helsingør Familietjeneste holder en 
udflugt m.m. – Man kan også ”synes 
godt om” Helsingør Familietjene-
ste på facebook, så kan man virkelig 

På billedet står jeg sammen med syv  
af de 28 børn, der var med på Helsin-
gør Familietjenestes udflugt til Teknisk 
Museum, hvor vi var på skattejagt. Vi 
var 70 af sted på udflugt og havde det 
supersjovt og hyggeligt.
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følge med! Det er en inspirerende pro-
fil, hvor man kan finde inspiration til 
ture med sin familie ud over dem, som 
Helsingør Familietjeneste udbyder 
og meget mere. – Desuden er vi ved 
at få vores hjemmeside op at stå igen  
www.helsingorfamilietjenesten.dk
Formand for Helsingør 
Familietjeneste Mette Dansøn

Kontaktoplysninger til 
KFUM og FDF

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

FDF, formand 
Margit Wiberg 
49 20 05 30

Menighedsrådsmøder

Møderne i denne periode er 3.oktober 
og 27. november. Møderne begynder 
kl. 19 og er planlagte til at slutte kl. 
22. Dagorden for møderne kan fås ved 
henvendelse til kirkekontoret. 

Andre gudstjenester 
i Vestervang Sogn

Plejehjemmene Montebello og Kristine- 
høj samt Biblioteket, Psykiatrisk Center 
Nord sjælland, 3. torsdag i måneden:
Plejehjemmet Montebello kl. 13.15
Plejehjemmet Kristinehøj kl. 14.30
Biblioteket, Psykiatrisk Center Nord-
sjælland kl. 15.30

Sangaftner i efteråret

Kom og vær med til disse festlige aft-
ner! Aftenen begynder kl. 18.30 (til-
melding til spisning nødvendig). Vi 
spiser en lækker to retters menu (tag 
gerne selv drikkevarer med) – eller 
kom når sangen begynder kl. 20.00. 
Vi serverer kaffe/the med hjemmebag-
te småkager. Prisen for disse aftner er 
70 kr., hvis man spiser med, og 10.kr., 
hvis man kun synger og drikker kaffe. 

Aftenen slutter ca. kl. 22.00. Hjem-
transport kan eventuelt ordnes. 

Fredag d. 20. september
Pigen og Trompeten
Julie MeeRa Albertsen, der studerer 
sang på overbygningen på konserva-
toriet i København, vil sammen med 
Jeppe Lindberg Nielsen, der studerer 
trompet samme sted og netop har fået 
en kontrakt i Det Kgl. Kapel, spille og 
synge for os og sammen med os. Der 
bliver indslag fra både operaens og 
jazzens verden verden samt sange og 
viser. Der venter en god aften med mu-
siceren på meget højt niveau.

Fredag d. 22. november
Ønskekoncert
Vi gentager sidste års succes med at 
afholde en sangaften, hvor det trofaste 
publikum har mulighed for at ønske 
sange og viser, i håb om, at der er man-
ge andre historier eller anekdoter, der 
kan knyttes til ønskerne. 

Man må meget gerne skrive en lille 
besked til mig, enten via email på  
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morten@poulsen.org, eller lægge en 
seddel på kirkekontoret, om hvilken el-
ler hvilke sange man ønsker, og om man 
vil fortælle lidt om den, eller måske har 
noget, man ønsker læst op. Ønskerne 
må meget gerne være mig i hænde se-
nest en uge før sangaftenen, så jeg kan 
få sat et program sammen.
Jeg håber, der kommer lige så mange 
fine, morsomme, rørende sange og hi-
storier frem, og at vi får en ligeså dejlig 
aften som sidste år.
Morten/ Beate

Vestervang Kirkes 
eftermiddagsklub

Den 15. maj  havde vi i Eftermiddags-
klubben vores sæsonafsluttende udflugt.
Vi var 90 personer der i to busser kørte 
mod Dragør. Vejret var rimelig godt, 
med en del blæst.
Vi kørte til Dragør Strandhotel og fik 
en dejlig middag, kaffe og som sæd-
vanlig en fin underholdning af Piet og 
Morten (stor tak til dem).
Da vi havde spist, kørte vi til Ama-
germuseet lidt nord for Dragør by. Et 
hyggeligt museum der fortæller om 
hollændernes liv og dyrkning af grønt-
sager for ca. 150 år siden.
Vi havde en rigtig dejlig dag sammen, 
så nu må vi se, hvad vi kan finde på til 
næste år. Jeg håber, at alle har haft er 
dejlig sommer med gode oplevelser, så 
I er klar til den nye sæson.
Som sædvanlig er det den 1. onsdag i 
hver måned. 
Møderne begynder kl. 14.00, og vi 
slutter ca. kl. 16.00.
Kaffe, the og brød koster 25.00 kr. 

Eventuelt overskud går til hjælp til vo-
res årlige udflugt.

Den 4. september Lis Frederiksen 
kommer og fortæller om Bodil Udsen. 
Bodil Udsen mestrer figurerne fra de 
stride damer som Emma i Rottehullet 
til Medea i en græsk tragedie af samme 
navn.

Den 2. oktober er foredraget ¨Fra tv- 
producer til kordegn¨. Vi får besøg af 
Sidse Ewald, der var kordegnevikar 
her i ca. ¾ år under Søren Munkholms 
sygefravær.
 
Den 6. november  kommer Anders 
Lund Hansen. Hans foredrag lyder 
¨Legendernes Danmark¨ en spæn-
dende titel.

Den  4. december er det Vestervang 
Kirkes kor og organist der står for ef-
termiddagen under titlen ¨Julen i ord 
og toner¨.
 
Det første møde i det nye år 2014.
Den 8. januar kommer Bente Gjelten 
igen, denne gang vil hun fortælle om 
¨Otto Leisner¨.
Der bliver sikkert en god eftermid-
dag, hvor vi kan nikke genkendende 
til mangt og meget. Vi glæder os til, 
at vi igen skal være sammen til mange 
spændende og hyggelige eftermiddage.
På gensyn!                        P.U.V. Beate

Interviews i menighedsbladet

I redaktionen er vi blevet enige om, at 
vi gerne vil give læserne mulighed for 
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at lære Vestervang Kirke endnu bedre at 
kende. Med det formål for øje vil vi i det-
te og flere følgende numre samtale med 
en række personer, der jævnligt kommer 
i kirken og beretter om deres holdning 
og tanker i den forbindelse. Vi håber, læ-
serne vil finde inspiration i disse artikler!

Interview med Bjarne Holm
Hvem er du?

Jeg er en 69-årig gen-
nemsnitsdansker, som 
har været pensioneret i et 
par år. Er far til tre voksne 
børn, har været gift et par 
gange og er, når jeg selv 
skal sige det, i besiddelse 

af et lyst og fortrøstningsfyldt livssyn.

Hvad har du beskæftiget dig med?
Jeg er pensioneret læge, har været læge i 
over 40 år, heraf de seneste mange på en nu 
nedlagt institution i Ålsgårde, som behand-
lede mennesker med svære misbrugsproble-
mer. Tidligere har jeg været praktiserende 
læge i Randers og har endnu tidligere arbej-
det i Zambia for Mellemfolkeligt Samvirke.

Hvad drømmer du om? Hvilke forventnin-
ger har du til livet?
Personligt håber jeg på, at jeg fremdeles kan 
leve livet på en måde, hvor jeg kan være mig 
selv bekendt. Stedse være opmærksom på og 
taknemmelig over det liv, som er mig skænket.

Hvad betyder næstekærlighed for dig?
At jeg ikke sætter mig selv højere end no-
gensomhelst anden. Noget som ikke altid 
er helt nemt at efterleve! I kirken bliver jeg 
ofte nænsomt, men effektivt mindet herom.

Hvad betyder tilgivelse for dig?
En grundig, men kærligt ment tilrettevis-
ning. Tilrettevisning, fordi jeg vidende er 
trådt ved siden af. Kærlig, fordi jeg mindst 

af alt må give op. Idet jeg er såre bevidst 
om, at jeg er et menneske, som selv har brug 
for tilgivelse, bliver det noget nemmere for 
mig at tilgive andre og ikke ende op som en 
knotten person. En tro på og en oplevelse af 
Guds tilgivelse fylder mig med taknemme-
lighed og lader mig ane et guddommeligt 
mål, som i mit mere jordiske liv kommer til 
syne som dybe sammenhænge mellem alle 
skabningens elementer.

Hvilke tilbud i kirken bruger du?
Jeg kommer ofte til højmessen om sønda-
gen. Jeg var glad for den møderække, vi 
havde for nogle år siden, ”Kristendom og 
mad”, hvor vi, efter at have spist sammen, 
diskuterede et oplæg, som Troels kom med. 
Jeg har deltaget i Familietjenestens spise-
aftener nogle gange og har også deltaget i 
eftermiddagsklubbens aktiviteter. Så delta-
ger jeg i menighedsrådets arbejde, hvor jeg 
har påtaget mig jobbet som kontaktperson. 
Langt de fleste koncerter overværer jeg, of-
test fantastiske begivenheder, hvor jeg går 
til hånde ved den efterfølgende forfrisk-
ning, inden folk går hjem. Jeg er virkelig 
glad for vor kirke!

Hvornår begyndte du at gå i kirke, var det en 
bestemt begivenhed, der fik dig til at komme?
Nej, det var ikke en enkelt begivenhed, der 
fik mig til at gå i kirke. Jeg er vokset op i et 
religiøst ganske neutralt hjem, der blev hver-
ken talt for eller imod kirken. Mine forældre 
kom vist kun i kirken ved dåb, konfirmation 
eller begravelse. Jeg begyndte, fordi jeg blev 
interesseret, eller rettere fordi det føltes na-
turligt. Jeg var da i halvtredserne, og de sid-
ste 15 år har jeg regelmæssigt gået i kirke.

Hvad får du ud af at gå i kirke?
Det betyder rigtigt meget! Jeg falder ned 
og ind i en fredfyldt glæde. Kirkens ram-
mer og det totalt forudsigelige ceremoniel 
giver ro! Jeg hører tit fra folk, som er rast-
løse, urolige og stressede. Jeg har tit lyst til 
at foreslå disse at fatte interesse for kirken 
og dét, som den står for. Måske er jeg heldig 
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derved, at jeg aldrig tidligere i mit liv har set 
skævt til mennesker, som går i kirke. Med en 
livslang, klippefast tro på, at Verden er skabt, 
har videnskabelig, højrøstet ateisme aldrig 
sagt mig det allermindste. Religion og kirke 
må respekteres som dét, der giver tilværelsen 
dybde. Jeg har respekt for andre religioner og 
har umådeligt svært ved at tro, at alle andre 
end kristne står til evig fortabelse. 
Den kristne kirke er min kirke, fordi den 
så at sige var lige ved hånden i Danmark 
i 1943 - stedet og årstallet for min fødsel!

Læser du i bibelen?
I lange stræk i mit liv har jeg startet min dag 
med en stille halv time, hvor jeg har læst 
i bibelen og sluttet med Fadervor. Jeg har 
også læst andagtsbøger og i salmebogen, 
dog uden sang, men med funderinger over 
de læste ord. Lige for tiden gør jeg det ikke, 
men som sagt i perioder, hvor det falder mig 
naturligt.

Har du en salme, du holder meget af?
Jeg holder meget af ”Du som har tændt mil-
lioner af stjerner”. Jeg bliver mindet om, 
at vi lever i en fuldstændig overvældende 
tilværelse. Stjernerne og vi, alle skabte og 
ubegribeligt sammenhørende! Det ende-
løse Univers sammensat af uendelig små 
partikler. Uanset i hvilken retning vi skuer, 
udad eller indad, møder vi uoverskridelige 
grænser, fortæller den moderne videnskab 
os, idet den erkender, at fornuften nu har 
strakt erkendelsesmulighederne til det al-
leryderste. Her kan fornuft og tro i smuk 
samdrægtighed føre os nærmere tilværelsen 
dybt fængslende mysterium.

Har du noget at tilføje?
Spilleme ja! Jeg vil opfordre folk til at lade 
sig udfordre af kirken. Kirkegang gør ikke 
altid, at livet bliver nemmere, indimellem 
kan det også blive tungere, men tungere af 
mening og dybde. Man skal nok på forhånd 
bestemme sig for et vist antal gange tæt 
på hinanden, så man ikke bliver blæst helt 
omkuld af det uvante, som kan synes helt 

ude af trit med dagligdagen. Så pludseligt 
vil man opdage, at kirke og dagligdag kan 
hænge sammen på smukkeste vis.

Koncerter
Søndag d. 8. september kl. 16
Klaverkoncert
Torsten Juul-Borre er født i USA af dan-
ske immigranter, men er uddannet pianist 
fra Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium i København hos undervisere 
som Arne Skjold Rasmussen og Kjell 
Olsson. Han har en omfattende koncert-
virksomhed bag sig både i Danmark og 
USA. Der venter en stor oplevelse med 
klavermusik på et meget højt niveau, 
hvor kirkens dejlige Bösendorfer-flygel 
virkelig kommer til sin ret.

Søndag d. 17. november kl. 16
Ensemble Felix
Ensemblet, som er husorkester i Ve-
stervang Kirke, bl.a. gennem deres 
mangeårige deltagelse i Nytårskoncer-
terne, gæster denne gang kirken sam-
men med violinist og dirigent Piotr 
Gasior. Sammen vil de spille bl.a. Beet-
hovens romancer for violin og tjekkisk 
suite af Dvorak.  
Hvor intet andet er anført, er der gratis 
adgang, og kirken byder på et glas vin 
efter koncerten.

Flere koncerter?
Da Vestervang Kirke er så heldig ofte 
at blive tilbudt koncerter med kort var-
sel, kan der komme flere koncerter på 
programmet. Disse vil blive annonce-
ret på Vestervang Kirkes facebookside, 
hjemmeside, i dagspressen og på pla-
kater i kirken, på biblioteker mv.

14
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Dåb finder normalt sted i forbindelse med 
søndagsgudstjenesten og ellers efter behov 
ved en lille særgudstjeneste den  
2. lørdag i måneden, kl. 11.00

Gudstjenester
 1. september 10.00 Søren Kristoffersen 14. søn. e. Trinitatis
 1. september 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
 8. september  10.00  Troels Bak Stensgaard  15. søn. e. Trinitatis
15. september  10.00  Troels Bak Stensgaard   16. søn. e. Trinitatis
18. september  17.30  Søren Kristoffersen  Familiegudstjeneste
22. september  10.00  Mette Dansøn  17. søn. e. Trinitatis
25. september  17.00  Søren Kristoffersen  Meditativ gudstjeneste
29. september  10.00  Mette Dansøn   18. søn. e. Trinitatis
 6. oktober  10.00  Mette Dansøn  19. søn. E. Trinitatis
 6. oktober  13.00   Troels Bak Stensgaard  Børnegudsteneste
13. oktober  10.00  Søren Kristoffersen  20. søn. e. Trinitatis
20. oktober  10.00  Troels Bak Stensgaard  21. søn. e. Trinitatis
23. oktober  17.30  Mette Dansøn  Familiegudstjeneste
27. oktober  10.00  Mette Dansøn  22. søn. e. Trinitatis
30. oktober  17.00  Søren Kristoffersen  Meditativ gudstjeneste
 3. november   10.00  Troels Bak Stensgaard  Allehelgen
 3. november  13.00  Troels Bak Stensgaard  Børnegudstjeneste
10. november  10.00  Mette Dansøn  24. søn. e. Trinitatis
13. november  17.30  Mette Dansøn  Familiegudstjeneste
17. november  10.00  Søren Kristoffersen  25. søn. e. Trinitatis
24. november 10.00  Troels Bak Stensgaard  Sidste søndag i kirkeåret.
27. november  17.00  Søren Kristoffersen  Meditativ gudstjeneste
 1. december  10.00  Mette Dansøn  1. søndag i advent
 1. december  13.00  Troels Bak Stensgaard  Børnegudstjeneste
 8. december  10.00  Troels Bak Stensgaard  2. søndag i advent
15. december  10.00  Mette Dansøn  3. søndag i advent
18. december  17.30  Mette Dansøn  Familiegudstjeneste
22. december  10.00  Søren Kristoffersen  4. søndag i advent
24. december  14.00  Søren Kristoffersen  Juleaften
24. december  16.00  Troels Bak Stensgaard  Juleaften
25. december  10.00  Mette Dansøn  Juledag
26. december  10.00  Mette Dansøn  2. juledag
29. december  10.00  Troels Bak Stensgaard  Julesøndag
 1. januar  14.00  Troels Bak Stensgaard  Nytårsdag
 5. januar  10.00  Mette Dansøn  Helligtrekongers søndag
 5. januar  13.00  Troels Bak Stensgaard  Børnegudstjeneste
12. januar  10.00  Mette Dansøn  1. søndag efter helligtrekonger

Efter gudstjenesten om søndagen er der altid gratis kirkekaffe.
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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.

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

Præster og andre kontakter ved Vestervang Kirke

E-mail:vestervang.sognhelsingoer@km.dk


