Vestervang Kirkes
Menighedsblad

Breaking News:

Church Services
in English!
February 26th
and April 30th 5 PM

Januar – Februar – Marts – April
2014

Kirkebil
Er man svagtseende, dårligt gående eller
på anden måde har svært ved at komme i
kirke, har man, hvis man bor i Vestervang
sogn, mulighed for at benytte en kirkebil.
For nærmere aftale ringer man til kontoret i åbningstiden, tlf. 49210684 i løbet af
ugen, senest torsdag.

Arkitekten bag Vestervang Kirke, Holger
Jensen, ville gerne have, at byens liv kom ind
i kirkerummet – så han valgte at vende kirken
og alteret sådan, at man kan se ud på livet
omkring kirken og ikke ud på det fredelige
skovstykke, der også er ved kirken. Vi er ikke
blot kirke for os selv, men fra kirken ser vi
også ud på det om-os-liggende samfund og
er en del af det. Som præst kan man, når man
står ved alteret, se ud på biler og cyklister,
der kører rundt derude. Det kan man også,
når man står som fadder ved siden af døbefonden. I Vestervang Kirke er vi ikke helt
uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge
brus, men vi opfatter alligevel kirken som en
helle midt i larmen. Vores kors er heller ikke
inde i selve kirken, men står i en lille atriumgård, så det kan ses både udefra og indefra.
Fotograf til forsidebilledet er Sille Arendt.

På gensyn
Beate

Vestervang Kirke ønsker alle

Glædelig jul
og godt nytår

Redaktion
Eva Müllertz
49 26 38 03
eva.mullert@email.dk
Mette Dansøn
23 84 63 47
mhh@km.dk

Efter nytårsgudstjenesten d. 1. januar
kl. 14, hilser vi på hinanden med et glas
champagne.

Vestervang Kirke har en hjemmeside
www.vestervangkirke.dk

Præst i arresten
I halvandet år har jeg nu haft min gang i
Helsingør Arrest, hvor jeg som præst har
betjent de indsatte. Det skyldes, at Helsingør Hospital, hvor jeg tidligere arbejdede som hospitalspræst, lukkede ned,
og stillingen som arresthuspræst blev

Du kan også finde Vestervang Kirke og
Helsingør Familietjeneste på Facebook.

Deadline til næste nummer er 1. marts 2014
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ledig. Jeg tog med glæde imod den nye
udfordring, selv om jeg var ked af, at et
velfungerende hospital med engagerede
medarbejdere måtte dreje nøglen om.
Så nu er hospitalsstuerne byttet ud med
fængselsceller, og de syge, sengeliggende mennesker er skiftet ud med indsatte i en arrest. Det har betydet et stort
skift, både hvad angår arbejdsmiljø og
måde at være præst på. Jeg skal prøve
at skildre lidt fra denne lukkede verden,
som kun de færreste mennesker kender
ret meget til, og som også har været helt
ny for mig.
At sidde som indsat i arresten betyder,
at man er varetægtsfængslet og sidder
og venter på sin dom. D.v.s. man ved
ikke, om man er købt eller solgt, om
man står til straf, betinget eller ubetinget fængsel eller til frifindelse. Det er
den atmosfære af uvished, der præger
en del af de indsatte, som jeg kommer
i kontakt med. Mange af dem er oven i
købet helt unge, ned til 19-20-årsalderen, og for deres vedkommende er det
som regel første gang, de er i fængsel.
Bare det at blive låst inde i en celle kan
være skrækindjagende. Cellerne er på
ca. 8 m2, med adgang til eget toilet. Skal
du i bad, må du bestille tid og eskorteres
af en fængselsbetjent. Sidder du i isolation, har du kun en times gårdtur at se
frem til hver dag. I de øvrige afdelinger
er der mulighed for lidt fællesskab med
de andre indsatte, men kun hveranden
dag. Rockere og andre banderelaterede
indsatte må ikke komme sammen med
de øvrige indsatte.
Jeg kommer i arresten flere gange om
ugen og besøger de indsatte, der gerne
vil have en snak med mig. De kan give

besked via en slags intern ”post” til min
bakke, men jeg har også en kontakt til
fængselsbetjentene, der gør, at de tipper
mig, hvis de kender til en indsat, som
har det dårligt. Det samme er tilfældet
med sygeplejersken, som er fast tilknyttet arresten. På den måde er der altid
nogen, som har brug for en samtale, og
det bliver til ca. 6-8 besøg i løbet af en
uge. Hvis en indsat ønsker det, kan jeg
desuden formidle kontakt til en Røde
Kors-besøgsven, som så kommer ca.
hveranden uge. De besøgsvenner, vi
bruger for tiden, kommer fra Københavnsområdet, er frivillige og får ikke
vederlag.
Tonen kan være ret hård i arresten, både
blandt indsatte og ansatte. Det kan vist
ikke være anderledes, når man tager
omstændighederne i betragtning. At
være fængselsbetjent kræver også lidt
”hård hud” i forhold til de udfordringer, man er oppe imod, f.eks. når der
udbryder slagsmål el. lign. på en af afdelingerne, eller når indsatte plager om
særlige tjenesteydelser, som arrestledelsen har nægtet dem. Betjentene lægger
uden tvivl ører til mange historier fra de
indsatte, som kan være hjerteskærende
at høre, og alligevel gælder de samme
regler jo for alle.
Er din sag en større sag med flere involverede, eller skønner politiet, at du
kan forpurre opklaringsarbejdet, så får
du B&B, d.v.s. besøgs- og brevkontrol.
Så har du kun ret til en times besøg udefra om ugen, med overvågning på, og
så bliver dine breve ud og ind af arresten undersøgt. Derfor er det ofte disse
indsatte, som ønsker besøg af præsten,
fordi de savner én at snakke med. Når
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jeg så kommer for at tale med en indsat,
så sker det i cellen, hvor den indsatte befinder sig. Jeg har nøgler, så jeg selv kan
låse mig ud og ind. Af sikkerhedsgrunde bærer jeg en alarm på mig, hvis der
er problemer, men den har jeg heldigvis
ikke haft brug for.
Som regel bliver jeg mødt med stor taknemmelighed over, at jeg har tid til at
snakke. Jeg sætter mig, og så har den
indsatte mulighed for at lette sit hjerte
for alt det, der fylder her og nu. Nogle
gange er det bare en enkelt samtale, andre har jeg fulgt i helt op til et år, når
deres sag er trukket i langdrag. Så lærer
man den indsatte lidt at kende, og jeg
viser også lidt af, hvem jeg er. Det giver
en fortrolighed, som gør, at den indsatte
føler sig set, ikke bare som en kriminel,
men mere som et helt menneske. Nogle
holder pinlig orden i deres celle, og hos
andre ligner det, jeg ved ikke hvad. Men
jeg er til stede, lytter, snakker og bliver
en del af den indsattes univers for en
kort stund, selv om jeg selvfølgelig aldrig kan sætte mig helt ind i den andens
situation.
Hvad taler vi så om? Alt muligt! Om
livet i arresten, om uvisheden for fremtiden, om forholdet til forældre eller
kæresten, om drømme, der brast, om
sagen, der trækker ud osv.. Selve den
handling, som den indsatte er sigtet for,
kommer kun op, hvis den indsatte selv
sætter ord på det. Jeg er der ikke som
præst for at høre om deres evt. kriminalitet, men for at give dem en følelse af,
at de ikke er glemt af den omgivende
verden, selv om de er afskåret fra den.
Selve de religiøse emner, om tro og
skyld og tilgivelse og den slags berøres,

når det falder naturligt, eller den indsatte selv slår de strenge an. De ved, jeg er
præst, og på den måde bliver samtalen
også til sjælesorg, selv om vi ikke direkte snakker tro. Det at møde det andet menneske med åbenhed, lyttende og
uden dagsorden i forvejen, er det vigtigste i sådan en sammenhæng, hvor folk
i overført forstand ”ligger ned”. Jeg er
til rådighed for dem, både som præst og
som medmenneske, og så må de indsatte tage, hvad de skal bruge. Det har
de da lov til at bestemme selv, trods alt!
Når troen kommer mere udtalt på banen,
kan det bl.a. være et spørgsmål om at
skaffe en Bibel eller et eksemplar af Ny
Testamente, måske på fremmedsprog.
Der er en del indsatte, som ikke er etniske danskere, og for dem spiller religion
ofte en større rolle. Jeg kan også blive
bedt om at skaffe et kors til at hænge
om halsen eller på væggen. Og så er der
dem, der gerne vil have kontakt med
en præst fra et andet trossamfund. Det
prøver jeg at formidle. Meget konkret
handler det for nogle af de indsatte også
om at blive gift, mens de sidder inde.
Så med jævne mellemrum foretager
jeg vielser, og her må vi benytte skolestuen og indrette den til kirkerum. Det
kan faktisk være meget højtideligt. Da
der ikke er nogen kirkesal, må de indsatte undvære egentlige gudstjenester.
Men sidste jul fik jeg dog tilladelse til at
holde to julegudstjenester i fællesrummene i to af afsnittene et par dage før
juleaften, og her var der næsten fuldt
hus. Gudstjenesten blev afviklet med
hjælp af min faste organist, Morten, og
to af vore dygtige kirkesangere fra Vestervang Kirke.
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Som præst i arresten får man for alvor
set bagsiden af samfundsmedaljen, og
det kan godt gøre noget ved én at møde
og lytte til de skæbner, som man sidder
over for i cellerne. Men det er svært ikke
at føle sympati for et menneske, som
betror sig til én om de mest personlige
og smertelige forhold i vedkommendes
liv, og det er selvfølgelig mit håb, at jeg
som præst kan gøre en lille forskel for
de indsatte, som jeg følger i kortere eller længere tid, så de ikke helt opgiver
håbet, men tør se frem til et liv efter en
evt. dom og afsoning.
Søren Kristoffersen

at vi snart kan komme i gang. Det har
været en lang proces !!!
Vores først projekt var for dyrt, så vi
måtte i gang igen. Men det ser nu ud
til, at vi i samarbejde med arkitekt Anne
Nebel har fundet en rigtig god løsning.
Økonomien til tilbygningen er også ved
at være på plads. Det næste, der skal ske
er forskellige myndighedstilladelser og
håndværkertilbud på byggeriet. Der er
mange ting, der skal være i orden, inden
vi ifølge tidsplanen kan gå i gang, ca. 1.
april. Efter planerne skulle vi være færdige 1. søndag i advent 2014. Vi håber,
at det holder. Vi glæder os til at følge
byggeriet og ser med stor glæde frem til
at tage de nye lokaler i brug til glæde
for os alle.
Hvis man har lyst til at se tegningerne,
vil de være tilgængelige ved henvendelse til byggeudvalget.
P B V Beate

Breaking News:
Church Services in English!
This year Vestervang Church is going to
introduce Church Services in English,
by Pastor Søren Kristoffersen.
The first will take place on Wednesday,
February 26th at 5 PM (kl. 17.00) It will
be a service with Danish hymns, translated into English, and with communion
and of course a sermon.
We hope very much that foreign
speaking people in our community will
feel inspired to come and be a part of
this new initiative of Vestervang.
If you can’t join us in February, the next
will be on Wednesday, April 30th. Welcome.

Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling 2014
Den 9. marts 2014 afholder
Folkekirkens Nødhjælp den
årlige husstandsindsamling,
som samler penge ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Du kan komme ned i Vestervang Kirke og få udleveret en rute
fra kl. 11 – lige efter højmessen. – Du
kan også hjælpe ved at tage godt imod
vores indsamlere, hvis de kommer forbi
din dør.
Vil du allerede hjælpe nu, kan du donere penge på følgende måder:
Du kan overføre penge via bankkonto,
giro eller ved at sende en sms:

Tilbygning til kirken
Vi har jo i de sidste år haft et stort ønske
om at få mere plads til de mange aktiviteter, vi har i Vestervang Kirke. Det ser
nu ud til, at vi er ved at være så langt,
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Bankoverførsel:
Danske Bank:
reg.nr. 4183 konto nr. 5400023
Giro:
540 0023
Sms: nød til 1277 og støt med 150 dkk
(+ alm. trafiktakst)
Læs gerne mere om Folkekirkens Nødhjælp her: www.noedhjaelp.dk

Du skal ikke
kunne synge
specielt godt,
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.

Din hjælp redder liv! Sammen gør vi en
forskel i verden!

Undervisere i Vestervang kirke er AnneKatrine Kirst og i Sct. Olai og Sct. Mariæ Kirker er det Pernille Manly Larsen.

Babysalmesang

De små børn er 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. 4. februar, og der
er 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”.

”Sang kan være en genvej til at skabe rum for de væsentlige kvaliteter af
livsfylde, glæde, fællesskabsfølelse 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 salmesang og –dans, børneremser
og sanglege.

Vi afslutter forløbet sammen med sognepræst Mette Dansøn med en
Babysalmesangsgudstjeneste:
Tirsdag d. 6. maj
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

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 salmemelodier 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.

De lidt større børn i alderen 8 mdr.-2
år: Der tages udgangspunkt i de samme
pædagogiske principper som i babysal6

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 foråret med salmer, sanglege og musikoplevelser.

De månedlige børnegudstjenester finder
normalt sted den 1. søndag hver måned
kl. 13.00 – 15.00 (jf. gudstjenestelisten
bag i bladet).
Pigekoret deltager, og efter den korte
gudstjeneste er der søndagshygge for
stor og små.
Vi begynder i 2014 den 5. januar, Helligtrekongers søndag, hvor vi skal runde julen af og sammen tage hul på det
nye år.

Lørdage d. 22. februar – 15. marts –
12. april – 10. maj 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

Det nærmere program for gudstjenesterne kan man altid læse om i avisernes pressemeddelelser eller på kirkens
hjemmeside eller i vores nyhedsmails.
Børnegudstjenesterne har hver gang et
nyt tema, men noget er heldigvis, som
det altid har været. Det gælder f.eks. fastelavn, som i år falder den 2. marts og
er en stor festdag med mange udklædte
børn i kirken og tøndeslagning og fastelavnsboller efter gudstjenesten.

Musikalsk legestue for de store i
Domkirken: 3 - 5 årige: den sidste lørdag i måneden fra 9.30 – 10.30
For tilmelding kontakt sognepræst
Anne Sofie Grandorf, tlf. 3140 0991.

Børnegudstjenester i
Vestervang kirke
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Der er altid en god stemning, og man
slipper for at købe ind, lave mad og
vaske op og får dermed lidt fritid, som
man kan nyde med sine børn eller med
andre i kirken. Velkommen!

Helsingør Familietjeneste
Vi er et fællesskab, der er rummeligt
og hyggeligt. Vores fællesskab tager
udgangspunkt i de efterhånden meget
populære spiseaftner, hvor der kommer
mellem 50 og 70 hver gang. Det er både
unge og ældre, enlige forældre og store
familier, der kommer. Ved en spise-aften
drikker vi kaffe og har et kreativt værksted fra kl. 16 – 17.30. Kl. 17.30 er der en
Familiegudstjeneste, derefter går vi ind
i menighedssalen og spiser. Det koster
15 kr. for voksne og 5 kr. for børn.
Fællesskabet er også på facebook,
hvor vi har over 70, som synes godt
om ”Helsingør Familietjeneste” – på
facebook bliver aktiviteterne slået op,
og man kan stille spørgsmål og få svar.
Ofte bliver der også lagt inspiration til
udflugter eller til at foretage sig noget
kreativt med børnene, som ikke sprænger et budget.
Ellers tilbyder vi i Helsingør Familietjeneste rådgivning. Det er ikke sikkert, at
det er os, der rådgiver, men ofte ved vi,
hvor man kan få hjælp til de forskellige
problemer. Vi har de seneste år taget
nogle familier, der er på kontanthjælp
med på ferie i fællesskab med vores
samarbejdspartnere. Ud over det, er der
mulighed for at få gratis lektiehjælp.
Man skal ikke tilmelde sig en spiseaften, man kan bare komme. Vi sidder
ved langborde, så ingen sidder alene,
heller ikke, hvis de kommer alene.
Datoerne for spise-aftnerne i den periode, dette blad dækker, er: 15. januar,
19. februar, 19. marts og 23. april. Find
også familiegudstjenesten i gudstjenestelisten!

Pigekoret i Vestervang Kirke
Kirkens pigekor er for piger mellem ni
og 18 år, de øver torsdage kl. 16-17.30.
Vi øver både på sange og salmer, der
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.
Her i foråret er der flere ting, vi glæder os til. Det ene er De 9 Læsninger
skærtorsdag, se andetsteds i bladet her,
og den anden er den årlige forårskoncert, hvor vi synger det, vi har øvet på
i foråret, både noget af det, vi bruger til
børnegudstjenester, og noget af alt det
andet.
Og så er der selvfølgelig den årlige tur
til Tivoli, hvor vi tager til København
alle sammen, hygger os og spiser sammen. Det er sjovt også at lave noget anderledes sammen ind imellem, og det
bliver altid en god dag.
Hvis du godt kan lide at synge, skulle
du prøve at komme og synge sammen
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med os. Det
er hyggeligt,
men det er
også vigtigt
at vi kommer
hver gang og
øver os, så vi
kan blive gode nok til at optræde.
Du kan høre mere hos vores korledere
Anne-Katrine Kirst tlf. 2618 0114 og
Morten Poulsen 2098 8321.

overskud går til hjælp til vores årlige udflugt. Aftenen slutter ca. kl. 22.00. Hjemtransport kan eventuelt ordnes. Velkommen til alle!
På gensyn Morten / Beate
Fredag d. 24. januar
Jødisk og anden musik fra Danmark
og alverdens lande.
Filmkomponisten Ronen Thalmay, som
herhjemme også er kendt som værende
en af Danmarks absolut førende klezmersangere, spiller og synger denne
aften med sangerinden og saxofonisten
Charlotte H. Andersson. Begge lever de
et alsidigt musikerliv, hvor der optrædes
med klassisk musik, folkemusik, opera
og viser med musikere fra mange hjørner af den musiske verden, klassisk som
rytmisk. Denne sangaften vil bære præg
af de to musikeres forskellige kulturelle
traditioner, og vi vil sammen synge en
masse danske sange. Altsammen båret
med varme og kærlighed til poesien og
melodierne. Man kan læse om aftenens
musikere på deres hjemmesider:
www.thalmay.dk
www.charlotteandersson.dk

De 9 Læsninger
Skærtorsdag d. 17. april kl. 19.00 afholdes musikgudstjeneste i form af
Jakob Lorentzens ”9 læsninger før påske – Jesu lidelseshistorie i ord og toner”. Pigekoret medvirker og vil både
synge nogle satser alene og fællessalmer sammen med menigheden. Nogle
af pigerne, samt folk fra menigheden,
vil sammen med Mette Dansøn stå for
læsningerne, der sammen fortæller historien, fra Jesus rider ind i Jerusalem
til opstandelsen påskesøndag.
Det er en stemningsfyldt aften med levende lys i kirken, nadver og dejlig musik og sang.

Fredag d. 28. marts
Vi sang også på værftet
Georg Poulsen, tidligere maskinsmed
og fællestillidsmand på Helsingør
Skibsværft og efterfølgende engageret
i fagbevægelsen og dansk politik generelt, vil sammen med Ole Kvist på harmonika synge for og med os. Det bliver sange fra Helsingør og omegn, der
kommer til at stå i centrum, og Georg
vil fortælle historier og anekdoter fra
værftet og sit liv.

Sangaftner 2004
Kom og vær med til disse festlige aftener!!! Aftenen begynder kl. 18.30. (tilmelding til spisning er nødvendig) Vi
spiser en lækker 2 retters menu (tag gerne
selv drikkevarer med), eller kom kl. 20,
når sangen begynder. I pausen serveres
kaffe/ the med hjemmebagte småkager.
Prisen for disse aftener er 70.00 kr. (Kun
kaffe/ the småkager 10.00 kr.) Eventuelt
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Vestervang Kirkes
eftermiddagsklub

Besøgstjeneste
Ved Vestervang
Kirke er der en
besøgstjeneste –
vil du gerne have
besøg, eller vil
du gerne besøge,
så kontakt kirketjeneren Merethe
Knudsen. Kontaktoplysninger
bagerst i bladet

Vinter/forår 2014.
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 vores
årlige udflugt.
Den 8. januar lægger vi ud med igen
at få besøg af Bente Gjelten. Hun
vil fortælle om Otto Leisner, som er
kendt fra mange dejlige TV aftenunderholdninger.

Kontaktoplysninger til
KFUM og FDF

Den 5. februar
får vi besøg af Per
Hammerich
Hans foredrag hedder ’Morskab med
Morale’ fra H.C.
Andersen til NU.

KFUM & K,
formand Beate
Baumann Jensen:
49 21 69 15
FDF, kredsleder
Mette Jacobsen:
4922 1539
metteknus@fdf.dk

Den 5. marts kommer Hans Gammeltoft-Hansen.
Han vil fortælle om
sine 25 år som ombudsmand.

Nyt fra FDF
Vi er nu kun én FDF kreds i Helsingør.
Der skal her lyde en stor tak til de ledere, der gennem årene har været ledere
i FDF ved Vestervang. FDF-huset ved
Vestervang Kirke er fjernet, og nogle af
lederne stopper. Margit Wiberg stopper
efter 26 år i FDF!!!! Hun og de andre
ledere har været med til at lægge de to
kredse sammen og været med i overgangen, så børnene blev trygge ved
de nye ledere og de nye rammer sammen med de ledere, de kendte fra Ve-

Den 2. april Erik O Galvit fortæller:
´Inger - min mor’ Tyskertøs eller…….
Den 7. maj skal vi atter på udflugt.
Husk at reservere dagen.
Vi glæder os til, at vi igen skal være
sammen til mange spændende og hyggelige eftermiddage. På gensyn!
P.U.V. Beate
10

stervang. Der er nu et større og stærkere
FDF i Helsingør.
I FDF Helsingør 1. kreds har vi ugentlige, aldersopdelte møder, juleweekend,
juleafslutning, arrangementer i Sthens
Kirke og Vestervang Kirke, fastelavn,
kredsweekender, sommerlejr, væbnermesterskab og meget meget mere. Vi
bruger ofte vores dejlige hytte i Tikøb,
hvor vi kan sove og have det sjovt.

Andre gudstjenester i
Vestervang Sogn
Plejehjemmene Montebello og Kristinehøj samt biblioteket, Psykiatrisk Center Nordsjælland, 3. torsdag i måneden:
Plejehjemmet Montebello kl. 13.15
Plejehjemmet Kristinehøj kl. 14.30
Biblioteket, Psykiatrisk Center
Nordsjælland kl. 15.30

Vores ugentlige mødetider er:
Puslinge/tumlinge:
Mandag kl. 17.00-18.30
i Rytterbakken 12, kld.
Pilte/væbner:
Tirsdag kl. 18.00-19.30
i Sthens Kirkes kld.
Seniorvæbner/Senior:
Mandag kl. 19.30-21.00
i Rytterbakken 12, kld.
Har du lyst til at være FDF’er, er du
velkommen til bare at møde op til et
ugentligt møde og være med. Hvis dine
forældre vil vide mere om os, er de meget velkomne til at ringe til kredsleder
Mette Jacobsen på tlf: 4922 1539 eller
sende en mail til metteknus@fdf.dk.
I kan også tjekke FDF ud på deres hjemmeside: www.fdf.dk
Vi glæder os til at se dig!

Konfirmation i Vestervang
Kirke år 2015

Konfirmationerne vil finde sted st.
bededag den 1. maj kl. 9.30 og 11.30
og søndag den 3. maj kl. 9.30 og 11.30
Børn, der bor i sognet og efter sommerferien skal gå i 8. klasse, kan indskrives
til konfirmationsforberedelse fra torsdag den 2. januar 2014, ved personlig
henvendelse til kirkens kontor, Gurrevej 66, man-torsdag mellem kl. 9 og 13,
torsdag tillige 16-18. Fredag er kontoret
lukket Tlf.: 49 21 06 84
Medbring barnets dåbs- eller navneattest.

Koncerter
Søndag d. 12. januar kl. 16.00
Nytårskoncert
Vestervang Kirkes traditionsrige nytårskoncert byder som altid på en bred vifte
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af musik, fra dybsindige operaarier til
lettere operette-repetoire. Kirkens dygtige kor og organister medvirker sammen med kirkens husensemble, Ensemble Felix. Det bliver som altid en festlig
fejring af det nye år, og kirken byder på
et glas champagne efter koncerten.

Klavertrioen Kozue, der består af violinisten Eva Kristine Vasarhelyi, cellisten Tanja Hesse og Kristine Thorup
på klaver, har fundet sammen dels i studietiden og dels gennem en turné med
en strygekvartet i Mellemøsten. De tre
musikere er alle uddannet ved konservatorierne i Danmark og har en lang
række koncerter i ind- og udland bag
sig. De vil spille værker af blandt andre
Beethoven, Schostakovitj og Schubert.

Søndag d. 2. februar kl. 16.00
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.

Søndag d. 23. marts kl 16.00
Messingklang i Vestervang
I oktober 2013 gik fem unge lovende
musikere sammen og dannede messingkvintetten, Danish Chamber Brass,
med et fælles mål om at udvikle deres
musikalske udtryk og færdigheder. Alle
fem musikere er tilknyttet Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og
flere af medlemmerne har engagementer i mange af de professionelle danske
symfoniorkestre, såsom DR Symfoniorkestret og Det Kongelige Kapel.
Koncertens repetoire vil bl.a bestå af
originale værker for besætningen og arrangementer af kendte toner.

Søndag d. 23. februar kl. 16.00
Koncert med Trio Kozue

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 varsel,
kan der komme flere koncerter på programmet. Disse vil blive annonceret på
Vestervang Kirkes facebookside, hjemmeside, i dagspressen og på plakater i
kirken, på biblioteker mv.
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Hvad betyder næstekærlighed
for dig?
Det er et ord, jeg for alvor blev konfronteret med i 1938, da jeg blev involveret i civilforsvaret i Røde Kors.
Vi var klar, hvis krigen skulle komme.
Røde Kors havde en sang, hvor vi sang:
Lindre andres smerte
Dulme andres nød
Lær os i krig og fred
Barmhjertighed!
Jeg har lige læst om Syrien i avisen,
om hvor forfærdeligt det er! Vi skal
lade være med at overforbruge og
hjælpe, der hvor der er behov. Det skal
ikke være Italien, der tager hele ansvaret. Vi skal hjælpe! Der er mange, der
godt kunne skære toppen af forbruget
og hjælpe. Jeg holder stadig fast i at
hjælpe gennem Røde Kors. De gør en
stor forskel. I Røde Kors lærte vi, at
der ikke er forskel på fjende og ven i
krig. Herhjemme tænker jeg meget på
de hjemløse. Dem skal vi også hjælpe!

Interview med
Johanne M Petersen

Hvem er du?
Jeg er en 92-årig helsingoraner. Jeg er
født i Helsingør.
Jeg havde ikke drømt om, da jeg gik
på pension, at jeg skulle holde 25 års
pensionsjubilæum – det har jeg snart.
Hvad har du beskæftiget dig med?
Jeg har været ansat i over 40 år i et firma, der solgte kirurgiske instrumenter,
der havde jeg finans- og koncernbogholderiet. Det var ikke et 9-17 job, men
man blev, til det var færdigt. Det var et
interessant firma, jeg arbejdede i, jeg
har bl.a. siddet og bogført hjerteambulancen i stumper.

Hvad betyder tilgivelse for dig?
Det, vil jeg jo sige, er kristendommens
omdrejningspunkt. Vi har ikke nogle
søjler, som er nøgler til himmeriget.
Vores biskop siger, at kristendommen
er de tomme hænders religion. Vi har
ikke søjler, men langfredag og påskemorgen, og det må være dér, tilgivelsen
kommer fra. Karl Barth siger: ”Fortabelsen gik fortabt ved Jesu Kristi opstandelse påskemorgen”. Tilgivelse
finder vi i Johannes 3.16 i Jesu ord til
Nikodemus ”For således elskede Gud
verden, at han gav sin enbårne søn, for
at enhver, som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt liv”.

Hvad drømmer du om? Hvilke forventninger har du til livet?
Forventninger hører ikke til min aldersgruppe, men jeg har et håb. Jeg
håber, at jeg stadig kan klare mig selv.
Man skal være glad for hver dag, man
kan selv. At alting går i slowmotion,
gør ikke så meget. Man lærer at sætte
pris på helt andre ting.
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Hvilke tilbud i kirken bruger du?
Højmessen og eftermiddagsklubben
om onsdagen. Jeg kommer ikke af sted
til de ting, der foregår om aftenen, der
byder min alder mig at blive hjemme.

Læser du i bibelen?
Ja, hver dag! Jeg bruger den gamle
oversættelse, jeg kan ikke lide den nye,
de har fjernet al poesien fra den. Jeg
har før brugt bibelselskabets læseplan,
men jeg har ikke været så glad for den
på det sidste. De springer for meget
rundt i de nye læseplaner, synes jeg.

Hvornår begyndte du at gå i kirke, var
det en bestemt begivenhed, der fik dig
til at komme?
Jeg begyndte at gå i kirke, da jeg skulle
konfirmeres og er kommet i kirke om
søndagen lige siden! Vi var en flok,
der også gik til ungdomsgudstjenester
sammen på hverdagsaftner her i provstiet. Kirkerne var fyldte med unge!
Jeg er døbt og konfirmeret i Domkirken. Jeg fejrede min konfirmation i
1936, og det var i tiden lige derefter, at
der var de mange populære ungdomsgudstjenester.

Har du en salme, du holder meget af?
Jeg holder mest af dem af Kingo,
Brorson og Grundtvig – og også af Johannes Johansens. Men hvis jeg skal
nævne én salme, så må det være ”Hil
dig frelser og forsoner”. For mig er en
salme kun en salme, hvis den relaterer til enten første, anden eller tredje
trosartikel – ellers er det en sang. Jeg
synes, der er mange moderne sange i
salmebogen. ”Hil dig frelser og forsoner” – det er kristendommen. Den
salme siger næsten alt.

Hvad får du ud af at gå i kirke?
Jeg går derhen af egoistiske grunde.
For at høre Ordet. Man bliver jo aldrig
så klog på alt, at man ikke har behov
for det. Men der er også salmerne og
stilheden. Man kan sige, at jeg hører til
i kirken søndag kl. 10. Det kan også
blive en livsgivende vane.

Har du noget at tilføje?
Det skulle da lige være at opfordre dem,
der læser bladet, til at komme i kirke og
se, om der ikke skulle være noget, de
kunne bruge. Det gjorde ikke noget,
hvis vi var flere til gudstjenesterne.

14

Gudstjenester

18. december
17.30
Mette Dansøn
22. december
10.00
Søren Kristoffersen
24. december
14.00
Søren Kristoffersen
24. december
16.00
Troels Bak Stensgaard
25. december
10.00
Mette Dansøn
26. december
10.00
Mette Dansøn
29. december
10.00
Troels Bak Stensgaard
1. januar
10.00
Troels Bak Stensgaard
5. januar
10.00
Mette Dansøn
5. januar
13.00
Troels Bak Stensgaard
12. januar
10.00
Mette Dansøn
15. januar
17.30
Mette Dansøn
19. januar
10.00
Troels Bak Stensgaard
26. januar
10.00
Søren Kristoffersen
2. februar
10.00
Troels Bak Stensgaard
2. februar
13.00
Troels Bak Stensgaard
9. februar
10.00
Mette Dansøn
16. februar
10.00
Søren Kristoffersen
19. februar
17.30
Søren Kristoffersen
23. februar
10.00
Mette Dansøn
26. februar
17.00
Søren Kristoffersen
2. marts
10.00
Troels Bak Stensgaard
2. marts
13.00
Troels Bak Stensgaard
9. marts
10.00
Mette Dansøn
16. marts
10.00
Troels Bak Stensgaard
19. marts
17.30
Mette Dansøn
23. marts
10.00
Søren Kristoffersen
30. marts
10.00
Mette Dansøn
6. april
10.00
Mette Dansøn
13. april
10.00
Troels Bak Stensgaard
17. april
19.00
Mette Dansøn
					
18. april
10.00
Søren Kristoffersen
20. april
10.00
Troels Bak Stensgaard
21. april
10.00
Mette Dansøn
23. april
17.30
Mette Dansøn
27. april
10.00
Mette Dansøn
30. april
17.00
Søren Kristoffersen
4. maj
10.00
Troels Bak Stensgaard
4. maj
13.00
Troels Bak Stensgaard
11. maj
10.00
Troels Bak Stensgaard

Familiegudstjeneste
4. søndag i advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
Børnegudstjeneste
1. s. e. h. 3 k.
Familiegudstjeneste
2. s. e. h. 3 k.
3. s. e. h. 3 k.
4. s. e. h. 3 k.
Børnegudstjeneste
Sidste s. e. h. 3 k.
Septuagesima
Familiegudstjeneste
Seksagesima
Service in English
Fastelavn
Børnegudstjeneste
1. s. i fasten
2. s. i fasten
Familiegudstjeneste
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag
Skærtorsdag.
De 9 læsninger med pigekoret
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Familiegudstjeneste
1. s. e. påske
Service in English
2. s. e. påske
Børnegudstjeneste
3. s. e. påske

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

