Vestervang Kirkes
Menighedsblad

Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!

Maj – Juni – Juli – August
2014

Også Vestervang Kirke er på facebook.

Forsidebilledet forestiller ildpuster Theresa
Link, der illustrerer ”tunger af ild” ved en
familiegudstjeneste med pinsetema. I Det Nye
Testamente, i det skrift, der hedder Apostlenes
Gerninger, står der i kapitel 2 vers 1-4 om
pinsedagen:

Vestervang Kirke har også en
hjemmeside: www.vestervangkirke.dk

”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet.
Og med ét kom der fra himlen en lyd som af
et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset,
hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for
dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt
af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden,
og de begyndte at tale på andre tungemål, alt
efter hvad Ånden indgav dem at sige.”

Redaktion
Eva Müllertz
49 26 38 03
eva.mullert@email.dk
Mette Dansøn
23 84 63 47
mhh@km.dk
Deadline til næste nummer er
1. juli 2014

Grundtvig skrev i 1837 salmen: ”Du, som går
ud fra den levende Gud”, hvor vers to lyder:
”Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!”

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, da kirkekontoret har lukket fredag.
På gensyn
Beate

Theresa Link kommer igen til familiegudstjenesten d. 21. maj kl. 17.30

Folkekirkens Nødhjælp
D. 9. marts 2014 samlede
vi ind i Vestervang sogn.
Det blev til 24.666 kr. På
landsplan blev der den

Billederne kan ses på facebook,
på profilen: Helsingør Familietjeneste
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dag samlet 13.000.000 kr. ind. Tak til
alle, der tog en rute, og til alle, der gav
et bidrag!

bysalmesangsgudstjeneste, hvor jeg er
med, og det er altid fornøjeligt, og var
jeg ikke så gammel, som jeg er, ville
jeg blive skruk af at være sammen med
de søde babyer.
Vi har pigekor for piger fra 3. klasse
og opefter, ja nogle af de ældste piger
går i gymnasiet. For tiden er det et stort
kor, som øver om torsdagen og deltager ved vores børnegudstjenester en
gang om måneden (læs mere side 7).
Vi synger med konfirmanderne i kirken hver forberedelsesgang for at give
dem salmeskatten i arv og gøre dem
trygge ved at synge med til søndagsgudstjenesterne. Jeg introducerer også
konfirmanderne for nogle af tidens
store navne, der bestemt ikke lægger
skjul på deres tro og ståsted i kristendommen, navne som Simon Kwamm,
Jokeren og Rasmus Seebach, der gør
det legalt for os at synge om tro, også
udenfor kirkerummet, med sange som
”New Years Morning”, ”Bøn fra en
player” og ”Den jeg er”.
Vi har fire sangaftner i vinterhalvåret. Der synges altid ved møderne i
eftermiddagsklubben (læs side 8), og
FDF´erne (side 5) synger ved deres
møder og på deres mange lejre. – Ja,
noget af det, der er kendetegnende ved
et møde i en kirke og i kirkelige sammenhænge, er sang og fællesskab.
Men tilbage til vores nyeste tiltag. I
2013 tog vi kirkens lange tradition for
sang og knyttede den til noget, de fleste børn gerne vil, nemlig optræde, og
så satte vi en mini-musical op om profeten Jonas. Vi inviterede børn fra 2.-4.
klasse til at deltage, og det var virkelig
noget, både de og vi nød!

Sang og musik er et
af kirkens varemærker
”Syng knægt!
Bare syng, og det gør jeg så….”
Det tog mig 29 år
men jeg fatter det nu
Nu har jeg gjort lige som du sagde jeg sku
”syng knægt, bare syng”
Og det gør jeg så
Ka´ du høre mig?
(fra Rasmus Seebachs ”Den jeg er”)
Noget af det, som kendetegner kirken,
er, at vi synger meget, og det er der
gode grunde til. Salmesangen har altid været menighedens mulighed for at
give svar på evangeliets budskab, og så
mærker man virkelig, man er en del af
et fællesskab, når man synger sammen.
Ud over det er sang en kulturbærer, og
vi har den smukkeste sangskat, som
skal bruges og gives i arv.
Jeg vil dvæle lidt ved et af vores tilbud,
nemlig ”Mini-musical”, men også
lige nævne alle de andre sangtilbud, vi
har i kirken.
Vi har i Vestervang tilbud om babysalmesang, hvor forældre kommer med
deres små og synger for dem og oplever, hvordan helt små børn nyder at
høre musik og sang (pris 200 kr., som
inkluderer et eksemplar af ”Min første
salmebog”, læs mere side 14). Et babysalmesangsforløb afsluttes med en ba3

Til spiseaftenen i maj vil vi vise en
lille film med musicalen fra 2013 før
familiegudstjenesten. Kom gerne og
se, hvad vores minimusikanter formåede – vi er ret stolte af resultatet! Til
en spiseaften åbnes dørene kl. 16 (læs
mere side 5). Vi synger for øvrigt to
salmer ved familiegudstjenesterne.

sanger og korleder Anne-Katrine Kirst
og sognepræst Mette Dansøn. (læs
mere side 5)
”Ka´ du høre mig?”, synger Rasmus
Seebach og tænker på sin far, som han
tror og håber på kan høre ham, fordi
Rasmus tror, der er noget ”på den anden side”, som han udtrykker det.
Når vi synger, så blander vi os i det
himmelske kor – og tror på, at vi høres! – Så syng! Bare syng! – Og det gør
vi så.
Mette Dansøn

Her i 2014 vil vi igen sætte en minimusical op. Denne gang kommer
musicalen til at handle om David og
Goliat og peger hen mod juleevangeliet. Jesus er nemlig af Davids hus og
slægt – og hvordan det hænger sammen, vil minimusikanterne og de, der
kommer og ser mini-musicalen, opleve, når det hele fremføres.
Igen i år er det børn fra klassetrinene
2.-4., der inviteres til at være med. Vi
begynder umiddelbart efter efterårsferien, og det kan synes langt væk,
men tag det gratis fritidstilbud fra
Vestervang i betragtning, når I planlægger jeres børns fritidsaktiviteter.
Hvornår det er på dagen, kommer an
på skoleskemaet, og det kender vi ikke
lige nu, men børnene skal jo lige have
fri, før vi begynder – og så vil der være
henteordninger fra skolernes SFO. Det
bliver dog om tirsdagen. Børnene vil
få lidt eftermiddagsmad, og ud over
sangundervisning vil der også være
kristendomsundervisning ved mig.
Det er således et blandingstilbud om
minikonfirmandundervisning og sangundervisning, der tilsammen udgør
mini-musicalundervisning. Holdet bag
mini-musicalen er organist Morten
Poulsen, der komponerer sangene med
hensyn til, hvilke børn der kommer,

Tilbygning til kirken
Vi er nu klar til at gå i gang!!!
Vi har nu modtaget de sidste godkendelser fra stiftet og fra myndighederne,
så vi som planlagt kan begynde lige efter påske. Det har været et langt og et
sejt træk, men nu er vi klar. Det bliver
spændende at følge byggeriet. Ifølge
arkitektfirmaet skal byggeriet være
klar i december måned til indvielse 1.
søndag i advent. Vi håber, at tidsplanen holder.
For godt ni år siden sponsorerede
KFUM & K i Helsingør to millioner
til en tilbygning til Vestervang Kirke.
Der er jo tilgået en del renter igennem
årene, så dette tilskud nu
er på 2,6 millioner. Det
er med til, at tilbygningen
nu kan gennemføres.
Tegninger af den nye
tilbygning er ophængt
i gangen ved køkkenet.
PMV
Beate
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sit tema. Denne gang vil temaet være
”David og Goliat”, dette tema peger
mod jul. Næste år vil temaet være ”Babelstårnet” og pege mod pinse.

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

Tilbuddet er gratis og henvender sig
til børn, der efter sommerferien går i
2.-4. klasse. Meld jer allerede til nu
hos Anne-Katrine Kirst 2618 0114 eller annekatrinekirst@gmail.com, eller
ved henvendelse til kirkens kontor!

FDF, kredsleder
Mette Jacobsen:
4922 1539
metteknus@fdf.dk

Mini-musical
Går du i 2.-4. klasse (efter sommerferien) - og kan du lide at synge og
spille skuespil?
Vi følger op på sidste års succes med
endnu en mini-musical. I år er minimusicalen baseret på historien om David og Goliat. Og igen i år vil Morten
Poulsen skrive helt ny og fængende
musik til mini-musicalen, og AnneKatrine Kirst vil stå for at øve sange
og skuespil med børnene.
Mini-musical er et tilbud, der kombinerer minikonfirmandundervisning og
sangundervisning. Vi øver seks tirsdage i oktober og november - hvornår på
dagen ved vi først, når vi kender børnenes skema. Vi kan hente børnene i
SFO, og vi kan også følge dem tilbage
igen.
Første undervisningsgang bliver tirsdag d. 21. oktober, og mini-musicalen
opfører vi lørdag d. 29. november kl.
12.00, hvor børnene mødes inden til
øvning.
Sidste år var temaet ”Profeten Jonas”.
Denne musical pegede på påsken med

Bjørn har tegnet sidste års mini-musical, ”Jonas og Hvalen”

Tunger af ild og pinsefisk med
Helsingør Familietjeneste
Igen i år markerer vi pinsen med tunger af ild og pinsefisk ved vores spiseaften d. 21. maj.
Pinsen handler nemlig om fællesskab
og om ophævelse af alt, hvad der skiller mennesker – og hvad der skiller
mennesket fra Gud. Det er det, vi i
Helsingør Familietjeneste også gerne
vil stå for!
40 dage efter at Kristus var stået op fra
graven påskemorgen, fór han til himmels, efterladende disciplene temmelig forvirrede og nervøse. Men så kom
pinsen, og som et blidt skub i ryggen
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fik de mod til at komme videre med deres liv og deres mission. Helligånden
kom og satte sig over disciplene som
tunger af ild. Disciplene blev ildsjæle,
der turde dele deres tro og begyndte at
danne fællesskaber, som vi kender som
kirker. Vi kalder derfor pinsen for kirkens fødselsdag.

15 kr. for voksne og 5 kr. for børn. Vi
lukker igen kl. 19.

Theresa Link laver tunger af ild

Børnegudstjeneste med
børneoplympiade

Til september vil vi få besøg af nogle
fra Dansk - Indisk Børnehjælp. Der vil
vi have Indien som tema, både til familiegudstjenesten og til spisningen, da
de besøgende fra Dansk - Indisk Børnehjælp laver maden! Kom, hvis du vil
høre noget om Dansk - Indisk Børnehjælp eller bare spise mad inspireret af
Indien! På grund af besøget fra Indien
vil spiseaftenen undtagelsesvis være d.
10. september, og altså 2. onsdag i måneden i stedet for 3. Vil man vide mere
om Dansk - Indisk Børnehjælp kan man
komme i eftermiddagsklubben d. 3.
september kl. 14, hvor Tine Elisabeth
Larsen, der startede Dansk - Indisk Børnehjælp, kommer og holder foredrag.
Det kræver ikke tilmelding til spiseaftnerne. Slip for indkøb, madlavning og
opvask og tag familien med i kirke!
Find os også på facebook – og ”like”
os! Helsingør Familietjeneste.
Mette Dansøn

De sidste mange år har fiskehandlerbranchen lanceret en pinsefisk. Her i
2014 vil det være skærisingen, som vil
være på menuen til spiseaftenen d. 21.
maj, serveret uden ben på en børnevenlig måde.
Spiseaftenerne er: 21. maj, 20. august
og 10. september (sommerpause i juni
og juli).
Vi åbner dørene kl. 16 til kreativ hygge
og kaffe. Kl. 17.30 er der familiegudstjeneste, derefter spisning. Det koster

Søndag den 4. maj kl. 13.00 er det tid
til forårssæsonens sidste børnegudstjeneste.
Vi begynder med en kort gudstjeneste,
hvor pigekoret deltager. Derefter afholdes Vestervang sogns børneolympiade for 2. gang med følgende discipliner: Bueskydning med mennesker,
økobowling, gummistøvlekast, sodavandsstafet, længdespring, sækkevæddeløb, spydkast og tre-bens gang.
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Fastelavnsgudstjeneste 2014

koncert i Løgumkloster fredag d. 17.
til søndag d. 19. januar.
Deltagerne modtog undervisning af
den dygtige dirigent og kunstneriske
leder, Elisabeth Holte fredag og lørdag og sluttede om søndagen af med
at synge til højmessen i refugiet og gav
en koncert i klosterkirken.
Toget afgik fra Helsingør st. tidligt
fredag formiddag. Med oppakning til
weekenden og et smil på læben drog
de unge, talentfulde korpiger med korleder, Anne-Katrine, til Sønderjylland.
Det er den første tur, koret har været på
i mange år.
I løbet af få dage har de lært nye sangteknikker, mødt nye mennesker og fået

Der bliver medaljer til alle, og der serveres olympiadekager og saft/kaffe.
Hvis vi ikke kan afholde olympiaden
i det fri, så rykker vi indendørs. Vel
mødt til en fornøjelig sommerdag!

Vestervang Kirkes Pigekor
I pigekoret deltager vi i børnegudstjenester, og vi glæder os til at arbejde
hen imod den årlige forårskoncert.
Seks piger fra Vestervang pigekor blev
udvalgt til folkekirkens ungdomskor
blandt de 69 andre korsangere fra hele
landet og deltog i et sangkursus og en7

Syng med?
Vi vil stadig gerne være flere i pigekoret, 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 evt.
til forårskoncerten d. 22. maj 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).

én på opleveren, i den lille by i Aabenraa kommune.
”Jeg synes, det har været utroligt lærerigt, fordi det har været en helt anderledes måde at lære på, og at så mange
piger skulle øve og synge på én gang.”
siger Sara Brinch fra Vestervang pigekor, der med resten af koret er vant til
kortimer med maximalt 17 korpiger.
Pigerne har moret sig på turen og har
alle lært noget nyt. Det har været lærerigt for både korsangere og korleder
og har givet alle nye teknikker og gode
minder.
Sara, Emilie, Nanna, Emilie W, Sarah,
Kathrine.

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

Eftermiddagsklub / Sangaften
Koncert i Løgum Kloster

Så er det ved at være slut med vores aktiviteter for denne gang. Vi har i sæson
2013/2014 haft mange gode eftermiddage og aftener, synes jeg. Vi er nu i
gang med at planlægge næste sæson. Vi
håber at finde gode og inspirerende talere til vore forskellige arrangementer.
Vi glæder os, i udvalget, til at se jer alle
efter en forhåbentlig dejlig sommer. Tag
gerne en bekendt eller en nabo med. På
gensyn onsdag den 3. september kl.
14.00. Vel mødt !!!

Pigekorets forårskoncert
Traditionen tro vil pigekoret torsdag d.
22. maj kl. 17.30 vise, hvad vi har øvet
på i løbet af foråret. Der vil være motetter fra de forskellige børnegudstjenester,
solistiske indslag, fællessange, sange fra
turen til Løgumkloster og sange, som vi
bare godt kan lige at synge sammen.
Kom og lyt og syng sammen med os!
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OBS !!! Vi har dog én ting tilbage i denne sæson, vores årlige udflugt. Vi håber,
at I har reserveret dagen den 7. maj.
Tilmeldingen til turen er bindende!!!
Vi håber selvfølgelig at få en dejlig tur
og på godt vejr. Tag det gode humør
med! På gensyn den 7. maj.
PUV
Beate

torsdag tillige 16-18. Fredag er kontoret lukket. Tlf.: 49 21 06 84. Vi har
indskrevet siden 2. januar og kan derfor oplyse, at der ikke er flere pladser
tilbage Bededag!
Medbring barnets dåbs- eller navneattest!

Breaking News (næsten):
Service in English

Andre gudstjenester
i Vestervang Sogn

En højmesse i folkekirken foregår på
dansk. Sådan er hovedreglen.
I Vestervang sogn har vi ansøgt om og
fået tilladelse til fra stiftet, som en prøveordning, at forsøge os med gudstjenester
på engelsk. Dels for at imødekomme de
mange mennesker i sognet, der er af anden etnisk herkomst end dansk, og som
måske kan have glæde af at komme til
engelsksprogede gudstjenester, herunder
elever på den lokale sprogskole og elever på Den Internationale Højskole. Men
også for at give byen Helsingør et tilbud
om sådanne gudstjenester på engelsk. Vi
er spændte på, om der er et behov for sådanne gudstjenester. Det kan vi kun finde ud af ved at prøve det. Gudstjenesten
vil ligne den almindelige højmesse, men
altså foregå helt og holdent på engelsk,
også med danske salmer oversat til engelsk, og placeret på et andet tidspunkt
end om søndagen, nemlig den sidste onsdag i hver måned. Forsøget vil løbe over
et års tid, og vil så blive evalueret. Den
næste gudstjeneste på engelsk afholdes
i Vestervang kirke onsdag den 28. maj
kl. 17.00 ved pastor Søren Kristoffersen.
Spred gerne budskabet til jeres engelsktalende venner eller naboer!
Vel mødt, eller: Come join!.

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

Konfirmation i Vestervang
Kirke år 2015

Konfirmationerne vil finde sted Bededag den 1. maj kl. 9.30 og 11.30 og
søndag den 3. maj kl. 9.30 og 11.30.
Børn, der bor og/ eller går i skole i
sognet og efter sommerferien skal gå
i 8. klasse, kan indskrives til konfirmationsforberedelse ved personlig henvendelse til kirkens kontor, Gurrevej
66, man-torsdag mellem kl. 9 og 13,
9

Babyerne skal helst være mellem 3 og
8 måneder.

Babysalmesang

Babysalmesang for de 1-2 årige, 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. 10. maj kl. 10.00
til efteråret starter et nyt forløb.
For yderligere information kontakt
Anne-Katrine Kirst 26 18 01 14 el.
annekatrinekirst@gmail.com

Vestervang Kirke tilbyder babysalmesang i forårs- og efterårssæsonen.
Tirsdag d. 2. september starter et nyt
hold og der vil igen være mulighed for
at synge enkle salmer og sange, børneremser og salmedans, og på anden måde
beskæftige sig musisk med sit barn og
herved både stimulere barnets udvikling, samt lære barnet kirken at kende.

Musikalsk legestue for de 3 - 5 årige i
Domkirken, den sidste lørdag i måneden kl. 9.30 – 10.30
For tilmelding kontakt Sct. Olai kirkes
kontor.

Tirsdag er vores babysalmesangsdag
og der vil være et forløb på 12 gange.

Helsingør Messen

Igen i år var Vestervang Kirke med på Helsingør Messen, som fandt sted d. 22. og
23. marts. Vi stod i Folkekirkens bod sammen med repræsentanter fra andre sogne
fra domprovstiet. Tak for en god modtagelse og mange gode samtaler!
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en a capella gruppe helt fra USA. Det
er gruppen Red, Hot and Blue of Yale,
der som navnet antyder har sine rødder
på det kendte amerikanske universitet,
Yale. Gruppen er dannet i 1977, og har,
ud over en omfattende koncertvirksomhed i USA, sat sig for hvert år at
tage på en udlandsrejse. I år er valget
faldet på Danmark, og det er en stor
fornøjelse at kunne byde velkommen
til gruppen, der både laver et visuelt
flot show, og hvis a capella-arrangementer af jazzklassikere er helt i verdensklasse.
Læs mere på
www.redhotandblueofyale.org

Koncerter

Søndag d. 4. maj kl 16.00
Vokalgruppen Kolorit
Vokalgruppen Kolorit blev dannet af
dirigent Niels Græsholm i 1989, og
vokalgruppen kan i år fejre deres 25
års jubilæum. Vokalgruppen er et professionelt arbejdende amatørkor, som
længe har markeret sig med et sprudlende og anderledes repertoire – først
og fremmest fra Latinamerika. Den
fremmedartede musik er sat i relief af
vort eget nordiske tonesprog – i folkesangene, korviserne og i den nordiske
jazz. Vokalgruppen Kolorit ledes af
Niels Græsholm, der også arrangerer
hovedparten af repertoiret.
Vokalgruppen skal i foråret en tur til
Paris, hvor de skal deltage i en jazzfestival, så repertoiret bliver rejserepertoiret, dvs. en god blanding af latinamerikansk, svensk og dansk.
Læs mere på www.vokalgruppen.dk

Torsdag d. 22. maj kl 17.30
Pigekorets forårskoncert
Se andetsteds i bladet
Søndag d. 25. maj kl 16.00
3 guitarer frem for en tenor
De fleste har hørt Vestervang Kirkes kors dygtige tenor Visti Hald om
søndagen og til kirkens koncerter og
sangaftener. Hvad der måske ikke er
så mange, der ved, er, at Visti egentlig
er uddannet klassisk guitarist. Det er
dog som sanger, vi skal høre ham denne søndag eftermiddag, men sammen

Tirsdag d. 20. maj kl 19.30
Red, Hot and Blue
Maj måned kommer til at stå i vokalgruppernes tegn, for denne tirsdag
aften har Vestervang Kirke været så
heldig at kunne byde velkommen til
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Interview med
Kim Schou Christiansen
Hvem er du?
Jeg er 39 år og gift med Dorthe (Lykke
Yde Christiansen). Vi kan snart fejre
kobberbryllup! Sammen har vi to børn:
Bjørn på 10 år og Anders på otte måneder.
Hvad har du beskæftiget dig med?
Efter folkeskolen gik jeg på EGU (erhvervsgrunduddannelse). Som 19-årig
fik jeg epilepsi. Desværre betød det, at
jeg på grund af den medicin, jeg tog,
udviklede en svær osteoporose. Min
ryg svarer nu til en 80-årigs. To sammenfald i ryggen og mange smerter har
betydet, at jeg nu er på kontanthjælp. I
de sidste to år har jeg været hjemmegående. Før dette har jeg arbejdet på
en plasticfabrik i Kokkedal og i Spar
på Kingosvej.

med guitartrioen Trio Sanza. Guitaren
er et ret moderne instrument, som har
rødder, der strækker sig meget langt
tilbage i musikhistorien.
Ved koncerten vil der både blive opført
nyere værker, Rondo af Hindemith og
balkan-inspireret musik af Bogdanovic, og mere klassiske ting som uddrag af Carmen af Bizet, samt en buket
opera-arier fra Monteverdi til Rossini.

Hvad drømmer du om?
Hvilke forventninger har du til livet?
Min sygdom har betydet, at jeg især
drømmer om, så vidt det er muligt, at
få styr på mit helbred og ikke at skulle
bekymre mig om økonomi. Inden så
længe får jeg besked på, om jeg kan tildeles pension eller evt. tilbydes et flexjob, som jeg kan klare. Jeg ser meget
frem til, at dette falder på plads. Så er
dén bekymring væk, og vi kan tænke
fremad.

Torsdag d. 5. juni kl 19.30
Kammerkoret synger Rheinberger
Helsingør Kammerkor har i foråret
2014 fået ny dirigent, nordmanden
Espen Myklebust Olsen, der studerer
direktion ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Det er
korets debut med ham bag dirigentstokken, vi skal høre, og de vil bl.a.
opføre værker af den tyske romantiske
komponist Josef Rheinberger. Udover
Helsingør Kammerkor medvirker kirkens organist Morten Poulsen, der gennem mange år har arbejdet sammen
med koret.

Hvad betyder næstekærlighed for dig?
Hvis man vil behandles godt, må man
også behandle andre godt. Der er et udtryk: hvad du ønsker andre skal gøre
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Kim Schou Christiansen: Jeg er 39 år og gift med Dorthe (Lykke Yde Christiansen).
Vi kan snart fejre kobberbryllup! Sammen har vi to børn: Bjørn på 10 år og Anders
på otte måneder.
mod dig, skal du også gøre mod dem.
Hvis du ikke giver, så tror jeg ikke, du
kan få noget.

højmessen. For 4-5 år siden søgte vi
julehjælp. Det var kirketjener Merethe, der udleverede pengene. På opslagstavlen ved køkkenet fik vi øje på
de mange billeder taget i forbindelse
med gudstjenester og aktiviteter i Vestervang Kirke. Efter dette kom vi til
en børnegudstjeneste. Det var Troels,
der var præst den dag, og han holdt en
rigtig god gudstjeneste: han var hyperaktiv og meget morsom! Bagefter
talte vi med ham – og efter det, er vi
faste kirkegængere til børnegudstjenesterne. Sidste år missede vi kun én
eller to! Bjørn spillede Jonas i kirkens
mini-musical ”Jonas og hvalen”, og

Hvad betyder tilgivelse for dig?
For mig betyder det at tænke sig om –
at reflektere over, hvordan man opfører
sig. For eksempel kan man spørge: var
det mig, der var for hurtig? Var det min
skyld, hvis andre blev kede af det? Jeg
synes, man skal prøve at sætte sig i andres sted og tænke på dem.
Hvilke tilbud i kirken bruger du?
Vi kommer til børnegudstjenesterne,
til spiseaftenerne og indimellem til
13

Læser du i bibelen?
Vi har masser af børnebibler, som vi
læser i hjemme. Vi har to cd’er ”Moses i sivkurven” og ”Hannah, en taber
bliver til en vinder”. De er en del af
en serie af gammeltestamentlige fortællinger. Vi hører dem sammen med
vores børn, som holder meget af at
lytte til dem. Jo mere jeg hører fortællingerne, jo mere tror jeg på Gud. Vi
har også Sigurds børnebibel – både
bogen og DVD’en – og musikken på
cd. Desuden har Bjørn fået en børnebibel som tegneserie af Merethe. Det
afspejler sig i skolen, at Bjørn er stærk
i kristendom!

Dorthe gik til babysalmesang med Anders. Vi prøver også at komme til alle
spiseaftener. I vores familie har vi ikke
noget stort netværk. Til spiseaftenerne
lærer man de andre at kende. Efterhånden har vi fået et netværk her – og der
kommer stadig nye til. Da vi fik Anders, blev Bjørn passet hos Merethe og
hendes mand Jesper. De er faddere til
Anders. Så man kan sige, at vi har fået
en ekstra familie i kirken.
Hvornår begyndte du at gå i kirke, var
det en bestemt begivenhed, der fik dig
til at komme?
Som sagt var det julehjælpen, der kom
til at betyde, at vi begyndte at komme
i kirke her. Jeg er både døbt og konfirmeret. Vi blev gift i kirken, og vores
børn er døbt.

Har du en salme, du holder meget af?
”Du, som har tændt millioner af stjerner” (DDS 787). Den er skrevet af
Johannes Johansen, som var biskop i
Helsingør. Vi synes alle sammen, at
den er så skøn – det er en rigtig god
salme! Vi har sunget den til børnegudstjenester, til højmesser, til begravelse
og til vores barnedåb. Anders er blevet
fortrolig med salmer og med orglet helt
fra graviditeten!

Hvad får du ud af at gå i kirke?
Samværet og kontakten med andre
betyder meget. At være sammen med
folk, man godt kan lide. Det hele hænger sammen – kirkegangen og samværet. Efterhånden har vi været her i så
mange år, at vi har fået lov til at følge
med i alle de børns opvækst, som kommer til kirkens gudstjenester og arrangementer. Vi kan se, hvordan børnene
vokser og bliver ældre og kan mere og
mere. For eksempel kan man se på fastelavnstønderne, at de bliver bedre og
bedre til at tegne! Der er mange, der
ikke tør komme i kirke første gang.
Mange er bange for, at børnene skal
sidde helt stille – men her er også plads
til børnefamilier.

Har du noget at tilføje?
Jeg vil sige, at jeg befinder mig godt i
Vestervang Kirke. Og så vil jeg også
tilføje, at vi har været med Helsingør
Familietjeneste på sommerferie! Jo, og
så er vi glade for det trykte kirkeblad.
Vi hænger altid den sidste side på køleskabet, så har vi kalender og telefonnumre fremme!
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Gudstjenester
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
13.00
Troels Bak Stensgaard
16. maj
9.30 og 11.30
Mette Dansøn
18. maj
11.30
Troels Bak Stensgaard
21. maj
17.30
Mette Dansøn
25. maj
10.00
Søren Kristoffersen
28. maj
17.00
Søren Kristoffersen
29. maj
10.00
Troels Bak Stensgaard
1. juni
10.00
Mette Dansøn
8. juni
10.00
Søren Kristoffersen
9. juni
10.00
Troels Bak Stensgaard
15. juni
10.00
Mette Dansøn
22. juni
10.00
Mette Dansøn
25. juni
17.00
Jørgen I. Henriksen
29. juni
10.00
Troels Bak Stensgaard
6. juli
10.00
Mette Dansøn
13. juli
10.00
Troels Bak Stensgaard
20. juli
10.00
Søren Kristoffersen
27. juli
10.00
Troels Bak Stensgaard
30. juli
17.00
Søren Kristoffersen
3. august
10.00
Mette Dansøn
10. august
10.00
Mette Dansøn
17. august
10.00
Troels Bak Stensgaard
20. august
17.30
Søren Kristoffersen
24. august
10.00
Søren Kristoffersen
27. august
17.00
Søren Kristoffersen
31. august
10.00
Troels Bak Stensgaard
7. september
10.00
Mette Dansøn
					
7. september
13.00
Troels Bak Stensgaard

1. s. e. påske
Service in English
2. s. e. påske
Børnegudstjeneste
3. s. e. påske
Konfirmation
Konfirmation
Familiegudstjeneste
5. s. e. påske
Service in English
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
Service in English
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis
4. s.e . trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
Service in English
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
Familiegudstjeneste
10. s. e. trinitatis
Service in English
11. s. e. trinitatis
12. 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@gmail.com
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

