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Tilbygning til kirken

Så er vi endelig kommet i gang med vores 
længe ventede tilbygning. Der har været 
forskellige problemer med at få ’vores’ 
penge frigivet. Men nu skulle alt være i 
orden, træerne er fældet, og gravearbej-
det er i gang. Forsinkelsen betyder, at 
arbejdet nok ikke kan være færdigt som 
forventet 1.søndag i advent, men bygge-
firmaet VIDA byg fra Helsingør har lovet 
at klare det så hurtigt som muligt.  Vi vil 
følge byggeriet med foto, som løbende 
kan ses på vores hjemmeside.
PBV. Beate

Facebook og hjemmeside

Vestervang Kirke og 
Helsingør Familietjene-
ste er på facebook 

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

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. november 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 konto-
ret i åbningstiden, tlf. 49210684 i løbet 
af ugen, senest torsdag, da kirkekontoret 
har lukket fredag.

På gensyn
Beate

Besøgstjeneste

Ved Vestervang Kirke er der en besøgs-
tjeneste – vil du gerne have besøg, eller 
vil du gerne besøge, så kontakt kirke-
tjener Merethe Knudsen. Kontaktoplys-
ninger bagerst i bladet.

Julehjælp 

Ansøgning til julehjælp kan ske ved at 
hente og aflevere skema dertil på kirke-
kontoret i perioden 3. -25. november.
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Spis, rejs og vær glad 
– er det nok?

”Her sidder vi, hver og en som vi er, 
og spiser og drikker for at hæge om 
vor kostbare eksistens, og så er der 
ingen, ingen grund overhovedet, til at 
vi eksisterer.” Sådan skrev den franske 
ateistiske filosof Jean-Paul Sartre, som 
for 50 år siden påvirkede en hel gene-
rations tankegang.
Et mere positivt livssyn blev formule-
ret i et reklameslogan for et rejsebu-
reau, som på omtrent samme tid blev 
grundlagt af en original og driftig hel-
singoraner med et ordspil på hans navn: 
>>Spies, rejs og vær glad<<. Men der 
skal også være en grund til at eksistere, 
når vi er hjemme og spiser rester fra i 
går. Ellers ender vi med at gøre livet 
til en evig jagt efter nye oplevelser for 
at dæmpe en snigende fornemmelse af 
meningsløshed.
Hvis du kender til denne fornemmelse 
af meningsløshed, eller simpelthen har 
fået nok af den moderne livsindstilling 
lad os spise og drikke og more os, for 
vi skal dø i morgen - så gå i kirke! For 
i kirken er du fri for at se verden ude-
lukkende fra din egen eller din samtids 
synsvinkel. Dér kan du opleve en stør-
re sammenhæng og måske se verden 
på en mere interessant, ja på en skøn-
nere og forpligtende måde. 
Når du hører de bibelske fortællinger 
og synger med på salmerne, så opda-
ger du måske glæden og befrielsen ved 
at glemme sig selv og sætte sig i et 
andet menneskes sted med indlevelse 
og medfølelse. For det hænger natur-
ligt sammen med kirkens budskab: At 

Guds søn fødtes i en stald og døde på 
et kors for at lære os at give slip på alt 
vort eget. For husk: Det er ikke alting, 
som kan forstås med naturvidenskab 
og logik. Dit hjerte er jo ikke bare en 
pumpe, som kan serieproduceres på 
Grundfos. Så det nytter ikke, at du 
straks ringer 112, og beder dem om at 
gøre en operationsstue i stand, hvis et 
andet menneske skænker dig sit hjerte, 
eller dit eget såres. Det kan til gengæld 
være en god ide at henvende sig til et 
andet væsen end hospitalsvæsenet for 
at sige tak eller bede om hjælp. Og det 
kræver måske, at du først i nogen tid 
træner din fantasi og forestillingsevne 
ved at lytte til biblens og salmebogens 
fortællinger og poesi.
Du kan også benytte dig af de mange 
andre tilbud i din lokale folkekirke, 
som du kan læse om i dette blad, og 
hvoraf jeg vil fremhæve de nye tiltag: 
Den nye musical for børn, undervis-
ningstilbuddet ”Kristendom nedefra”, 
og den nye gudstjeneste Alle Helgens 
dag, hvor vi mindes vore døde. Kom 
og vær med, så vi i Vestervang Kirke 
sammen kan synge Grundtvigs kendte 
salmevers: ”Vi er Guds hus og kirke 
nu, bygget af levende stene”. Vi har 
også brug for almindelige mursten, for 
i mange år har det været et stort ønske 
i Vestervang sogn at få flere lokaler i 
kirken til vores mange aktiviteter og 
et moderne køkken. Og nu sker det! 
Byggeriet er i gang takket være en 
meget rundhåndet gave fra Helsingør 
KFUM/K, hvilket der her til sidst, men 
ikke mindst, skal siges mange tak for.

Troels Bak Stensgaard
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Kristendom nedefra 

Hvis du har lyst til at vide mere om den 
kristne tro og en religiøs tilgang til livets 
store spørgsmål, så har det aldrig været let-
tere! ”Kristendom nedefra” er et nyt kur-
sus, som fire præster fra tre kirker i Hel-
singør står bag. Det hedder ”Kristendom 
nedefra”, fordi det tager udgangspunkt i 
spørgsmål og erfaringer, som alle kender 
til. Grundkurset består af tre moduler af 
hver tre aftener, som kan tages i valgfri 
rækkefølge. De vil fremover blive udbudt 
både forår og efterår, så du kun behøver at 
tage ét modul ad gangen. På den måde kan 
du selv sammensætte din ’grunduddan-
nelse’ i kristendom. Hvor og hvornår det 
passer dig bedst!

DET BLÅ MODUL: GUD OG MENNESKE.  
1.aften: Hvad er tro, hvad er religion, hvad mener vi, når vi siger “Gud”? 2. aften: Er alle 
mennesker onde? Om synd og kristendommens syn på mennesket. 3. aften: Hvem var, 
hvem er Jesus? Udbydes i efteråret 2014 i Vestervang Kirke ved Troels Bak Stensgård 
på tirsdage kl. 19.00- 20.30: 23. september, 21. oktober og 25. november. Tilmelding: 
trbs@km.dk, tlf.: 49266885.

DET GRØNNE MODUL: KRISTENDOM OG RELIGIONERNE                                                                           
1. aften: Hvordan ser vi på Bibelen som kristendommens hellige bog? 2. aften: Hvad er 
det gode liv og hvad er kristne værdier? 3. aften: Hvad er det specielle ved kristendom-
men sammenlignet med andre religioner som islam, jødedom og buddhisme? Udbydes i 
efterårer 2014 ved Detlef von Holst i Helsingør Domkirke på torsdage kl. 19.00 - 20.30: 
18. september, 30. oktober og 20. november. Tilmelding: dvh@km.dk, tlf. 49212345

DET GULE MODUL: LIV OG DØD 
1. aften: Er der noget efter døden? Og hvad betyder “kødets opstandelse”? 2. aften: Hvad 
betyder de kristne symboler og symbolhandlinger? 3. aften: Hvad fejrer vi i de kristne 
højtider påske, Kr. himmelfart og pinse? Udbydes i efterår ved Kirsten Knutzen og Peter 
Fagerlund i Sthens kirke på onsdage kl. 19.00 – 20.30: 17. september, 29. oktober og 26. 
november, kl. 19.00-20.30. Tilmelding: kknu@km.dk eller pfag@km.dk; tlf. 4922 2945 
eller 4922 4440

I Domkirken udbydes i efteråret et fortsætterkursus om moderne opfattelser af Gud. 
Se mere om indhold og tidspunkter på vores hjemmeside: www.kristendomnedefra.dk.

De fire præster bag ”Kristendom 
nedefra”: Detlev von Holst (Dom-
kirken), Troels Bak Stensgaard (Ve-
stervang Kirke), Kirsten Knutzen 
og Peter Fagerlund (Sthens Kirke).                                                                                      
Foto: Torben Sørensen.
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Børnegudstjenester 

Kom i kirke med dine børn! I Ve-
stervang Kirke har vi en børnegudstje-
neste én søndag i hver måned kl. 13.00 
-15.00. Pigekoret deltager i de korte 
gudstjenester, hvor vi synger nye bør-
nevenlige sange. Bagefter er der hygge-
ligt samvær for store og små med leg og 
kreative aktiviteter.
Søndag den 7. september kl. 13.00: 
Jesu helbredelse af de ti spedalske, eller 
det er vigtigt at sige tak. Kirken er i an-
ledning af høsten flot pyntet med korn-
neg, frugter og grøntsager.
Søndag den 5. oktober kl. 13.00: Som 
optakt til årets minimusical, som har te-
maet ”David og Goliat”, skal vi høre hi-
storien og komme ind på et spørgsmål, 
de talte meget om på Davids tid, nemlig: 
Hvem er mon den sande konge over os?
Søndag den 2. november kl. 13.00: 
Lignelsen om det mistede får - eller 
glæden ved at betyde noget for nogen.  
Søndag den 7. december kl. 13.00: 
Lignelsen om det store festmåltid - el-
ler glæden ved at forberede sig til en 
stor fest. Derefter har vi juleklip og ju-
lehygge!  

Minimusical

Går du i 2.-4. klasse   - og kan du lide 
at synge og spille skuespil?
Vi følger op på sidste års succes med 
endnu en mini-musical. I år er mini-mu-
sicalen baseret på historien om David 
og Goliat. Igen i år vil Morten Poulsen 
skrive helt ny og fængende musik til 
mini-musicalen, og Anne-Katrine Kirst 
vil stå for at øve sange og skuespil med 
børnene.
Mini-musical er et tilbud, der kombi-
nerer minikonfirmandundervisning og 
sang-og teaterundervisning. 
Sognepræst Mette Dansøn vil hver 
gang fortælle  lidt om kristendom ud 
fra den mini-musical, der skal opføres. 
Så skal vi selvfølgelig arbejde med at 
bruge vores stemmer, når vi skal synge 
de nye sange, øve på at sige replikker 
og scenegang. Der bliver også tid til at 
lege, spise frugt og have det sjovt.
Vi  øver på  mini-musicalen tirsdag 
eftermiddag kl. 14.45-16.15, og vi til-
byder at hente børnene i SFO/skolen og 
følge dem tilbage igen.
Første undervisningsgang bliver tirsdag 
d. 21. oktober. 
Mini-musicalen opfører vi lørdag d. 29 
november kl. 12.00.
Tilmelding til Anne-Katrine Kirst 2618 
0114,  annekatrinekirst@gmail.com  el-
ler ved henvendelse til kirkekontoret.
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Babysalmesang 

Der er babysalmesang i Vestervang 
Kirke. Vil du vide mere, så henvend 
dig til Anne-Katrine Kirst 2618 0114,  
annekatrinekirst@gmail.com 
Babysalmesang for de små 3-8 måne-
der begynder:Tirsdag d. 2. september 
kl. 11.00 og afsluttes med en babysal-
mesangsgudstjeneste tirsdag d. 25. no-
vember kl. 11.00. Pris: 200 kr. Babysal-
mesang for  de ”store” 1-2 år:  Lørdage 
d. 30. august -  27. september -  25. ok-
tober -  22. november   kl. 10.00 dette 
tilbud er gratis

Vestervang Kirkes Pigekor

DET ER SUNDT AT SYNGE I KOR! 
En undersøgelse viser at det er sund-
hedsfremmende at føle, at man hører 
til i et fællesskab, og det kan korsang 
bidrage til.
− og vi er mægtig sunde i Vestervang 
Kirkes Pigekor!
Vi synger nemlig i kor hver torsdag kl. 
16.00-17.30
Er du mellem 9-18 år, og kan du godt 
lide at synge, skulle du prøve at komme 
og synge sammen med os. Vi synger 
mange forskellige slags sange og sal-
mer, vi lærer noget om sangteknik, at 
synge flerstemmigt og noget om noder 
og rytmer.
I efteråret har vi flere spændende sang-
opgaver. Vi skal både synge til fami-
lie- og børnegudstjenester, og i decem-
ber skal vi gå Lucia hele fire gange og 
synge vores egen julekoncert, hvor der 
i år også vil medvirke en rytmegruppe.
Det er vigtigt at man kommer hver 

gang, så bliver vi rigtig gode, når  
vi skal optræde.
Du kan høre mere hos vores korle-
dere Anne-Katrine Kirst 2618 0114 og  
Morten Poulsen 2098 8321.

”SMÅ SYNGER SAMMEN”

TORSDAG D. 11. SEPTEMBER 2014
Kl. 10.00 afholder vi igen ”Små Synger 
Sammen”, som er en landsdækkende år-
lig sangdag for børnehaver, dagtilbud og 
alle andre der har mulighed for at kom-
me. Vi skal synge nye sange og kendte 
sange, sjove sange og et par salmer, høre 
orglet spille og klokkerne ringe.  
Tilmelding til: 
Korleder Anne-Katrine Kirst 2618 0114, 
annekatrinekirst@gmail.com eller 
sognepræst Mette Dansøn 2384 6347, 
mhh@km.dk
Sang skaber nærvær og fællesskab, og 
de sange man lærer i barndommen, har 
det med at blive husket hele livet. Se 
evt mere på: www.dr.dk/Undervisning/ 
Syngelyst/SmaaSyngerSammen/Forside.
htm

 Helsingør Familietjeneste

Helsingør Familietjeneste er et åbent 
fællesskab og netværk. Vi vil gerne støt-
te op om familier i alle afskygninger, og 
det gør vi ved at spise sammen, holde 
udflugter, sende børn afsted på ferielejr 
og meget mere. Vore udgangspunkt er 
spiseaftnerne med familiegudstjeneste 
og fællesspisning til en pris, alle kan 
være med til! 
Her på det sidste har vi haft to store 
udflugter til Børnenes Eventyrsfabrik i 
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Kokkedal og til det flydende bibelmu-
seum ”Noas Ark”, der lå til ved Konge-
kajen i juni måned. Vi har desuden i juli 
sendt en større flok glade børn på lejr 
i samarbejde med Danmarks Folkekir-
kelige Søndagsskoler, og i august havde 
vi et stort tøjbyttemarked, i forbindelse 
med vores spiseaften.
I september får vi besøg af nogle indere, 
der arbejder på et børnehjem i Indien 
sponseret af Dansk Indisk Børnehjælp. 
De skal d. 10. september lave mad til 
vores spiseaften den dag – men selv om 
kokkene har lagt store afstande bag sig 
for at nå hen til Helsingør, så er priserne 
som altid små: 15 kr. for voksne og 5 kr. 
for børn. (Vil du vide mere om Dansk 
Indisk Børnehjælp, så kom i Eftermid-
dagsklubben d. 3. september kl. 14 og 
hør stifteren Tine Elisabeth Larsen for-
tælle om sit arbejde i Indien. Det giver 
god mening at kombinere de to tilbud d. 
3. og 10. september med indisk tema.)
Hvor vores næste udflugt går hen? Ja 
det ved vi ikke – men hold øje med os 
på Facebook på profilen Helsingør Fa-
milietjeneste. Her kan du også finde in-
spiration til, hvad du selv kan foretage 
dig med dine børn.

N.B. Mange enlige og ældre har også 
fundet vej til spiseaftnerne og udflugter-
ne, man behøver ikke at have en familie 
for at komme.  
Til spiseaftnerne er der ikke tilmelding, 
man kommer bare. Dørene slås op kl. 16 
til kreativ aktivitet og kaffe. Kl. 17.30 
er der familiegudstjeneste, hvorefter vi 
spiser. Vi slutter vores spiseaftner kl. 19 
efter at have drukket en kop kaffe. Man 
slipper for indkøb, madlavning og op-
vask og kan hygge sig med sin familie 
og andre familier – ingen sidder alene, 
heller ikke, hvis man er kommet alene. 
Datoerne for spiseaftnerne er 10. sep-
tember, 22. oktober, 19. november og 
10. december.

KFUM og FDF

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

FDF Kredsleder
Lene Vibeke Jacobsen
49 11 25 02 

Leja.jacobsen@gmail.com

Fra udflugten til Noas Ark
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Natteravnene

Formand: Helle Lyhnebech: 41566754
www.helsingoer.natteravnene.dk 
turplannen@gmail.com

Konfirmation i 
Vestervang Kirke år 2016

Konfirmationerne vil finde sted bede-
dag den 22. april kl. 9.30 og 11.30 og 
søndag den 24. april kl. 9.30 og 11.30.
Børn, der bor i sognet og efter sommer-
ferien skal gå i 8. klasse, kan indskrives
til konfirmationsforberedelse fra tors-
dag den 2. januar 2015, ved personlig
henvendelse til kirkens kontor, Gurre-
vej 66, man-torsdag mellem kl. 9 og 13,
torsdag tillige 16-18. Fredag er kontoret
lukket. Tlf.: 4921 0684
Medbring barnets dåbs- eller navneat-
test.

Andre gudstjenester 
i Vestervang Sogn

Plejehjemmene Montebello og Kristi-
nehøj samt biblioteket, Psykiatrisk Cen-
ter Nordsjælland, 3. torsdag i måneden:
Plejehjemmet Montebello kl. 13.15

Plejehjemmet Kristinehøj kl. 14.30
Biblioteket, Psykiatrisk Center Nord-
sjælland kl. 15.30

Sangaftener efterår 2014

Vi lægger ud den 19. September 2014
En aften med blandede kort
Vidste du, at ”Til Himlene rækker din 
miskundhed Gud” kan synges på Ele-
fantens vuggevise? Dette er blot et ek-
sempel på, at mange sange og salmer 
faktisk kan synges på andre, tit overra-
skende og sjove melodier. I nogen til-
fælde er teksterne ligefrem skrevet med 
en anden melodi i ørerne fra digterens 
side og har så senere fået ”sin egen” 
melodi. Sammen med sangere fra kir-
kens kor har organist Morten Poulsen 
sammensat en aften, hvor kortene blan-
des på overraskende og underholdende 
måder.

Og igen den 21. November 2014.
 Operette-aften
Anne-Katrine Kirst og Maria Blum 
Berthelsen, som vi om søndagen kan 
høre som en del af kirkens kor, har sam-
mensat et program med sange fra ope-
rettens verden. Der vil være både kend-
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te og mindre kendte sange fra de dejlige 
syngespil og naturligvis en god portion 
fællessange. Mon ikke både klassikere 
fra Carmen, Den Glade Enke og La Bo-
heme vil være at finde på programmet?

Kom og vær med til disse festlige afte-
ner !!!
Aftenen begynder kl. 18.30 
(tilmelding til spisning er nødvendig).
Vi spiser en lækker to-retters menu 
(tag gerne selv drikkevarer med).
Eller kom, når sangen begynder Kl. 
20.00. I pausen serveres kaffe/ the med 
hjemmebagte småkager.
Prisen for disse aftener er 70 kr. (Kun 
kaffe/ the småkager 10 kr.)
Eventuelt overskud går til hjælp til vo-
res årlige udflugt.
Aftenen slutter ca. kl. 22.00.
Hjemtransport kan eventuelt ordnes.
Velkommen til alle!
Morten / Beate

Eftermiddagsklubben 
Efterår 2014

Så er det snart tid til, vi skal mødes igen. 
Vi håber, at I alle har haft en god som-
mer med sol og gode oplevelser. Vi mø-
des som sædvanligt den første onsdag i 
hver måned kl.14.00 til 16.00 til gode 
foredrag og hyggeligt samvær. Det ko-
ster 25.00 kr. for foredrag, kaffe/ te og 
brød. Vi glæder os til at se dig, tag gerne 
en nabo eller en bekendt med!
Vi begynder onsdag den 3. september, 
hvor vi får besøg af Tine Elisabeth Lar-
sen. Hun vil fortælle ”Om Dansk/ Indisk 
Børnehjælp.” – Vil man for øvrigt gerne 
spise mad lavet af nogle af inderne, der 

arbejder på bør-
nehjemmet, kan 
man komme til 
Helsingør Fami-
lietjenestes spise-
aften d. 10. sep-
tember.
Onsdag den 1. 
oktober får vi 
besøg af Bakkens 
Pjerrot (Kurt Fl. 
Knudsen). Han 
kalder sit fore-
drag: ”Livet set 
med hvid-vin-
kel.”
Onsdag den 5. 
november kom-
mer Lis Inge-
mann. Hun kal-
der sit foredrag: 

”Luksusvagabond gennem Jylland - i 
St. St. Blichers fodspor.”

Onsdag den 3. december: Morten 
Poulsen og kirkens kor. Pigekoret går 
Lucia optog, voksenkoret giver os glade 
juletoner.

2015
Onsdag den 7. januar: Lise Muus-
mann fortæller om ”Børnene ved sun-
det”. 

På gensyn 
E. Klub udvalget.
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Alle helgens dag 
– søndag den 2. november

En mindegudstjeneste for dem, vi har 
mistet i årets løb 
I Vestervang Kirke vil vi gerne være en 
del af den stemningsfulde skik, hvor 
man ved gudstjenesten Alle helgens dag 
mindes sognets døde ved at læse deres 
navne op og tænde lys for dem. Det kan 
være en god lejlighed for dem, som har 
mistet i årets løb, til at samles for at 
mindes og få del i evangeliets trøst og 
håb.
Ved gudstjenesten 2. november kl. 
10 vil sognets tre præster, Troels Bak 
Stensgaard, Mette Dansøn og Søren 
Kristoffersen læse navnene på alle i 
sognet, som er bisat eller begravet siden 
Alle helgens dag 2013. Det er mange 
navne, så indimellem vil kirkens kor 
synge dele af Gabriel Faurés smukke 
requiem for kor og orgel fra 1890.
Der vil være mulighed for selv at tænde 
et lys i kirken, og man kan efter gudstje-

nesten få et lys med sig, hvis man f.eks. 
ønsker at gå ned på kirkegården for at 
besøge et gravsted.
Hvis man ikke omkring 1. oktober har 
modtaget en invitation til gudstjenesten 
Alle helgens dag, men ønsker, at navnet 
på en, man har mistet, bliver læst op, så 
skal man blot henvende sig til en af sog-
nepræsterne.

Det meningsfulde liv

Gennem vinteren og foråret har der i 
Kristeligt Dagblad været en serie, ”Det 
meningsfulde liv”, hvor avisen opsøgte 
forskellige danskere, der berettede om 
deres liv og om, hvilke elementer, der 
havde beriget deres liv. I alt var der en 
halv snes artikler, som jeg alle læste 
med stor interesse, og jeg har udvalgt 
tre, som jeg vil gengive essensen af. 
Den første er om Sigurd Barret, som 
mange kender fra hans optræden i kir-
ker, i fjernsynet som musiker eller som 
forfatter til flere bøger. Indtil for et par år 
siden stod han for alle som en fantastisk 
mand, der nærmest kunne overkomme 
det utrolige. I 1994 blev han gift med 
Winnie Merete Barret, og i løbet af de 
næste 12 år fik de fem børn, en søn og 
fire døtre. Det var et helt bevidst valg 
for Sigurd Barret, der er adopteret og er 
vokset op som enebarn. ”Jeg har haft en 
iboende trang til at etablere en familie, 
hvor det var mig, der var faderen”, udta-
ler han. Sigurd Barret var den moderne 
far, der tog sin del af arbejdet med at 
passe de mange børn og få hverdagsli-
vet til at fungere, alt mens både han og 
hans kone, der er operasangerinde, ple-
jede deres karrierer. 
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Ind imellem overvejede han at spille lidt 
færre koncerter, så parret fik mere tid til 
at pleje hinanden. De tog sig også tid 
til kroophold, weekendture til europæi-
ske storbyer o.a., men ved hjemkom-
sten slog hverdagen til som en hammer: 
”Betal 4ooo kr. og ryk tilbage til start!” 
For to år siden, efter først at have gået 
i parterapi et år, blev parret enige om at 
gå hver til sit. Sigurd Barret fik sig etab-
leret i en anden bolig, hvor der er plads 
til både flygelet og børnene, som ofte er 
hos ham. Men beslutningen tog hårdt på 
ham. Han følte stor skyld, følte sig dis-
kvalificeret og gav sig karantæne fra at 
optræde i kirker i et år. Via samtaler med 
en terapeut og en præst er han kommet 
videre med sit liv. Han optræder igen i 
kirker, har fået en kæreste og kan igen 
se meningen med det hele. Men hårdt 
var det, da korthuset faldt, og billedet 
af den ideelle familie krakelerede, nok 
især, fordi buen blev spændt for hårdt, 
fordi alt det, der var så smukt, blev be-
gravet i logistik.

”Verden har været god mod mig” udta-
ler Anne-Mette Gravgaard, som mener, 
at alt, hun har oplevet og foretaget sig, 
har givet mening. Umiddelbart siger 
navnet måske ikke læserne så meget, 
men når jeg tilføjer, at hun er datter af 
den bramfri 95-årige dame, vi kunne 
møde i dokumentarfilmen ”Fru Sø-
eborgs fornemmelse for livet”, dæmrer 
det nok. Anne-Mette Gravgaard er ud-
dannet kunsthistoriker, men blev i 1996 
ordineret til sognepræst efter ”paragraf 
2-tilladelse” og ansat i Davids Kirken 
på Østerbro.
Som det blev nævnt i dokumentaren, 

havde Anne-Mette Gravgaard en usæd-
vanlig barndom, idet hun voksede op i 
et hjem med mor og mormor, da hen-
des mor ikke ønskede at bo sammen 
med faderen, som pigen derfor kun fik 
et sporadisk kendskab til. Faderen var 
noget af en Don Juan, og kommentaren 
fra mormor var, at mænd er noget rak! 
Anne-Mette Gravgaard spekulerede al-
lerede som barn meget over tingene. 
”Havde andre mennesker svaret på alle 
ting, og var det kun mig, der ingenting 
vidste?” kunne hun spørge sig selv. 
Hele livet har hun haft en søgen mod 
fællesskab og udveksling af tanker. 
Hun har fundet tankefællesskab med de 
gamle kirkefædre og hos Luther, hvilket 
også var baggrunden for, at hun lod sig 
ordinere til præst. Også i litteraturen og 
i salmerne finder hun fortrolighed. Ved 
sin mors bisættelse, hvor hun glædede 
sig over fremmødet af næsten 100 del-
tagere, havde hun citeret et digt af I. P. 
Jacobsen: ”For alle gode tanker kan slet 
ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret 
af deres frø.” 
Da Anne-Mette Gravgaards far var ved 
at gå i hundene, tilbød hendes mand, 
at han kunne komme og bo hos dem. 
Han blev en fantastisk morfar for de 
tre børnebørn og fik 17 gode år der, de 
bedste år af hans liv, sagde han. Da han 
døde i 1999, flyttede moderen ind i det 
overmøblerede værelse, vi kender fra 
dokumentaren. Det står stadig sådan, 
også efter fru Søeborgs død den 21. dec. 
2013. På skrivebordet ligger en opslået 
bog. Det er bind 22 af den franske for-
fatter Jules Romains´ romanværk på 27 
bind. Anne Mette Gravgaard begyndte 
oplæsningen for sin mor i 2008, og af-
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tenen før dennes død var de nået godt 
ind i bind 22.
Men det, der især gjorde Anne-Mette 
Gravgaard kendt, var den højresvings-
ulykke, hun var udsat for i 2003, hvor 
hun mistede sin venstre arm og sit højre 
ben. Det er fantastisk, at Anne-Mette 
Gravgaard finder, at verden har været 
god mod hende, selv efter ni måneders 
ophold med operationer og genoptræ-
ning på Rigshospitalet. Men det, hun 
især husker derfra, er den talkum, hun 
fik drysset på ryggen, da det var indian 
summer, og at hendes præstekollega 
kom og hentede hende og bar hende 
ned til bilen, for at hun kunne prædike i 
Davids Kirken. 

Den 68-årige sprogprofessor, Jørn 
Lund, kan se tilbage på en flot karriere. 
Allerede som studerende tog han fat på 
forskningen sammen med studiekam-
meraten Lars Brink. Dette samarbejde 
førte til udgivelsen af ”Dansk Rigsmål” 
i to bind i 1975 og efterfølgende et pro-
fessorat til dem begge. Han har været 
professor på Danmarks Lærerhøjskole, 
og han ledede redaktionen af Den Store 
Danske Encyklopædi, og arbejdet med 
det danske sprog har altid haft hans in-
teresse. Han har skrevet en række bøger 
om sproget. Den seneste er ”Dansk i 
skred”. Det er da også altid ham, ”man” 
henvender sig til, når det danske sprog 
skal have endnu en evaluering. Selv om 
han nu virker som en person, der hvi-
ler i sig selv, kan man, ved at læse hans 
erindringer i tre bind, forstå, at han har 
haft en disharmonisk barndom. Faderen 
var læge, moderen hjemmegående, men 
forholdet mellem dem stod tit på fryse-

punktet. Der kunne være dage, hvor de 
ikke talte til hinanden, og det medførte 
bekymring for Jørn Lund og hans bror 
Ole for, at deres verden skulle blive 
flækket.  Forældrene blev skilt, da Jørn 
Lund blev student. 
Jørn Lund bearbejdede selv sin utryg-
hed og bekymring ved at gøre det, han 
var bange for, f.eks. at flyve. Et år tog 
han med fly hele 56 gange, når han skul-
le deltage i møder og konferencer. Han 
satte sig ved vinduet og vænnede sig til 
lydene. I dag holder han af at flyve. Det 
hjalp ham også, at han som 21-årig blev 
gift med Marianne Lund, som han sta-
dig tilbringer et lykkeligt samliv med. 
Selv om Jørn Lund har høstet stor an-
erkendelse, han har fået flere priser og 
også ridderkorset, er det, der giver hans 
liv mening, hans to børn, tre børnebørn, 
familien, vennerne og ægteskabet. For 
ham er venner personer, du kan være 
sammen med uden forstillelse. I ægte-
skabet er Jørn og Marianne Lund gode 
til at give hinanden omsorg. F.eks. går 
de ud at spise sammen med deres voks-
ne børn, når de har bryllupsdag, men 
uden børnebørn, der ellers fylder det 
hele.
NB: Jeg føler næsten, jeg kender Jørn 
Lund personligt. I året 1966-67 gik jeg 
på faglærerkursus i dansk sammen med 
hans mor, Grethe Lund. Det var efter 
hendes skilsmisse, og hun ville skabe 
sig et virke som forfatter/journalist. Det 
var før forfatterskolernes tid. Jeg husker 
Grethe Lund som en flot og meget vi-
dende kvinde. Jeg læste også efterføl-
gende flere kronikker og artikler, hun 
havde skrevet. Vi har besøgt hinanden 
og var gennem flere år på julekort. 
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Hvad er så det meningsfulde liv for 
mig? Ja, efter nogle turbulente år omkr. 
midten af 90´erne med skilsmisse og 
andre problemer, har jeg for længst fået 
fodfæste igen. Jeg nyder mit hus og ikke 
mindst min have, der nærmest for mig 
er Paradiset, også uden en Adam. Jeg 
sætter pris på mine hundeture, samvæ-
ret med kammeraterne i Orienterings-
klubben og alle de dejlige mennesker i 
Vestervang Kirke. Min sjæl, hvad vil du 
mer´?                               Eva Müllertz

Koncerter

21. september kl. 16
Trio ”Concertino Internazionale”
Trioen, der består af Svetlana Orlova, 
violin, Simon Bång, cello, og Dmitri 
Klimov, klaver, hvoraf sidstnævnte er 
bosiddende i Helsingør, vil fremføre et 
alsidigt program med musik, der spæn-
der fra vores lokale barokmester Diet-
rich Buxtehude over russiske romantik 

ved Pyotr Tchaikovsky til lidt mere mo-
derne toner fra Igor Stravinski. Det er 
musikere med stor erfaring og en lang 
karriere bag sig, og der venter helt sik-
kert en stor oplevelse fra den klassiske 
trio-besætning.

2. november kl. 16
Pernille Manly synger senromantik
Pernille Manly, der er bosiddende i 
Hellebæk, synger til dagligt i DR’s 
koncertkor, samt ved lejlighed i andre 
vokalensembler. Hun har ved denne 
koncert medbragt pianist Ulrich Stærk 
(han, som for en årrække siden indviede 
kirkens dejlige flygel), og sammen vil 
de opføre to sangcyklusser, der begge 
musikhistorisk er placeret i skellet mel-
lem senromatikken og modernismen i 
starten af 1900-tallet. Det er så centrale 
værker som Alban Bergs ”Sieben Frühe 
Lieder” og Richard Strauss’ ”Vier Letz-
te Lieder”, vi skal nyde. Det er meget 
udfordrende og spændende værker fra 

Dmitri Klimov
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en periode, der omdefinerede hele det 
europæiske tonesprog.

9. november kl. 16
Ensemble Felix
Kirkens ”husorkester”, Ensemble Fe-
lix, som traditionelt deltager i den år-
lige nytårskoncert, gæster os her i ef-
teråret sammen med dirigent Christian 
Schmiedeskamp. Ensemblet, der er en 
sammensætning af en blæserkvintet og 
en strygerkvintet, har fået talrige mu-
sikstykker arrangeret specielt til dem, 
og det bliver spændende at se og høre, 
hvad de vil berige os med denne gang.

7. december kl. 16 
Julekoncert med Kammerkoret Audite
I år har kammerkoret Audite med den 
unge dirigent Rose Munk Heiberg ”ved 
roret” sammensat et program med ”nyt 
og gammelt”. Dvs. værker, der spænder 

fra satser af Palestrina, William Byrd 
og Tomas Luis de Victoria og til ”Mag-
num mysterium” af Francis Poulenc 
og Morten Lauridsen m.fl. Der vil na-
turligvis også indgå et par traditionelle 
julesange, som man kan synge med på, 
og hermed får vi også sunget julen ind i 
Vestervang Kirke.

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 pro-
grammet. Disse vil blive annonceret på 
Vestervang Kirkes facebookside, hjem-
meside, i dagspressen og på plakater i 
kirken, på biblioteker mv.

Ensemble Felix



14 15

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
31. august 10.00 Troels Bak Stensgaard 11. s. e. trinitatis

   7. september 10.00 Mette Dansøn 12. s. e. trinitatis/Høstgudstj.
   7. september 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
 10. september 17.30 Mette Dansøn Familiegudstjeneste
 14. september 10.00 Troels Bak Stensgaard 13. s. e. trinitatis
21. september 10.00 Søren Kristoffersen 14. s. e. trinitatis

 28. september 10.00 Mette Dansøn 15. s. e. trinitatis
  5. oktober 10.00 Mette Dansøn 16. s. e. trinitatis
  5. oktober 13.00 Mette Dansøn Børnegudstjeneste

 12. oktober 10.00 Troels Bak Stensgaard 17. s. e. trinitatis
 19. oktober 10.00 Søren Kristoffersen 18. s. e. trinitatis
 22. oktober 17.30 Mette Dansøn Familiegudstjeneste
 26. oktober 10.00 Mette Dansøn 19. s. e. trinitatis 
   2. november 10.00 Troels Bak Stensgaard Alle helgens dag
   2. november 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
  9. november 10.00 Mette Dansøn 21. s. e. trinitatis

 16. november 10.00 Troels Bak Stensgaard 22. s. e. trinitatis
19. november 17.30 Mette Dansøn Familiegudstjeneste

 23. november 10.00 Mette Dansøn Sidste s. i kirkeåret  
30. november 10.00 Søren Kristoffersen 1. s. i advent

   7. december 10.00 Troels Bak Stensgaard 2. s. i advent
   7. december 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
10. december 17.30 Mette Dansøn Familiegudstjeneste

 14. december 10.00 Mette Dansøn 3. s. i advent
21. december 10.00 Mette Dansøn 4. s. i advent

 24. december 14.00 Mette Dansøn Juleaften
 24. december 16.00 Søren Kristoffersen Juleaften
25. december 10.00 Troels Bak Stensgaard 1. juledag

 26. december 10.00 Mette Dansøn 2. juledag
28. december 10.00 Troels Bak Stensgaard Julesøndag

   1. januar 14.00 Mette Dansøn Nytårsdag
  4. januar  10.00 Troels Bak Stensgaard Helligtrekongers søndag

 11. januar  10.00 Søren Kristoffersen 1. s. e. h. 3 konger
18. januar 10.00 Troels Bak Stensgaard 2. s. e. h. 3 konger
18. januar 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste

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 
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

Præster og andre kontakter ved Vestervang Kirke


