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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. 49 21 06 84 i løbet
af ugen, senest torsdag, da kirkekontoret
har lukket fredag.
På gensyn
Beate

Tilbygning til kirken
Så er vi godt i gang med vores ny tilbygning. Vi kan nu se, at der sker noget!!!
Dygtige og kompetente håndværkere er i
fuld gang. Murene er rejst, og vi kan nu
se, hvordan det kommer til at se ud.
Den 10.oktober 2014 holdt vi rejsegilde. En festlig eftermiddag med stor
glæde og mange forventninger til alt det,
vi fremover skal bruge de nye lokaler til,
vi har mange planer. Vi håber, at vi kan
tage vores nye lokaler i brug først i 2015.
PBV. Beate

Besøgstjeneste

Facebook og hjemmeside

Vestervang Kirke og Helsingør Familietjeneste er
at finde på facebook
facebook.com/vestervangkirke
facebook.com/Helsingør Familietjeneste
Vestervang Kirke har en hjemmeside:
www.vestervangkirke.dk
Redaktion
Eva Müllertz
49 26 38 03 / eva.mullert@email.dk
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.

Mette Dansøn
23 84 63 47 / mhh@km.dk
Deadline til næste nummer er
1. marts 2015
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i andre verdensdele oplever for overhovedet at få lov til at gå i skole.
Malala Yousafzai vandt i 2014 Nobels fredspris for sin utrættelige kamp
for pigers ret til at gå i skole og få sig
en uddannelse. Hun er den yngste nobelprismodtager nogensinde, men at
kampen foregår for hendes jævnaldrende medsøstre i Pakistan, gør hende
troværdig. Hun ved, hvad hun taler om,
når hun kæmper for ligestilling og lige
ret til uddannelse. Der er ikke ligestilling mellem kønnene, og der er stadig
meget at kæmpe for på kvindernes internationale kampdag d. 8. marts, lidt i
Danmark, meget i Pakistan, i Nepal og
mange andre steder.
I Nepal, hvor jeg i november 2014 var ti
dage for at se på de nødhjælpsprojekter,
som der er fokus på ved Folkekirkens
Nødhjælps indsamling d. 8. marts, er
der enorm stor fattigdom. Mange familier kan ikke brødføde deres familier på
den jord, de har, og derfor rejser mange
ud til lande som Indien, Qatar og SaudiArabien for at få arbejde. Men ofte går
det galt. Jeg besøgte et kvindekrisecenter i Katmandu, som tog imod kvinder,
der blev deporteret tilbage til Nepal.
En sådan kvinde kom vi også til at tale
med. Hun havde arbejdet i Saudi-Arabien, hvor hun var blevet slået og voldtaget i det hjem hun arbejdede i. Hun
var blevet gravid
og derfor smidt
i fængsel, hvor
hun havde født sit
barn. Derefter var
hun blevet sendt
tilbage til Nepal,
- udvist fra Saudi-

Nødhjælp og kvindernes
kampdag – kæmp med en
indsamlingsbøsse i hånden
Folkekirkens
Nødhjælps store sogneindsamling falder
i 2015 d. 8. marts,
som er kvindernes internationale
kampdag.
I Danmark kan vi
godt lulle os ind i en
forestilling om, at der ikke er så meget
at kæmpe for på kvindernes internationale kampdag. I folkekirken er der
meget god ligestilling mellem kønnene,
der er lidt over 50% kvindelige præster,
og der er flere kvindelige biskopper og
en kvindelig kirkeminister.
Men ikke alle områder i Danmark er
lige så godt med som folkekirken, når
det gælder ligestilling. Min ældste datter
er påbegyndt en EUX-tømrer uddannelse, som er en ny uddannelse, hvor man
både får studentereksamen og svendebrev på en gang, og hvor man altså
kan arbejde som håndværker eller læse
videre på de højere læreranstalter efter
færdiggørelsen af denne kombinerede
ungdomsuddannelse. Da hun begyndte
på KTS Rødovre sommeren 2014, var
hun den eneste pige ud af 42 på tømrerlinjen! Selv om hun i den grad er i mindretal, så har hun haft lige muligheder
som drengene til at søge uddannelsen,
men det er da en udfordring at være den
eneste af sit køn i et traditionelt mandefag. Der er stadig lidt at kæmpe for
og med her. Men kampen som pige på
EUX er dog ikke så hård, som den piger
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kvindekrisecenter, og selv om der også
på danske kvindekrisecentre er meget
nød og elendighed, så havde vi på det
center, jeg arbejdede på, bedre vilkår og
længere tid til at arbejde med familierne. Det store problem i Nepal var, at de
ikke kunne tilbyde lange ophold, heller
ikke til kvinder med så hårde skæbner,
som hende jeg lige har fortalt om med
babyen, der skulle afleveres for, at kvinden kunne vende tilbage til sine andre
børn.
Man skal ikke blive modløs, når man
møder eller hører om så tunge skæbner,
men skal finde sin indre kampgejst! For
de hjertegribende skæbner kan ændres
og afhjælpes ved at gribe fat i en indsamlingsbøsse, så der kan komme hjælp
til de kvinder i fattige lande, der har brug
for vores støtte, som de kvinder der fik
hjælp på krisecenteret i Katmandu.
Det er helt i orden at tage de røde strømper på når man kommer for at tage en
rute ved indsamlingen d. 8 marts. Jeg
kan under alle omstændigheder anbefale at tage varme sokker på og godt
fodtøj. Og jeg vil gerne, om man bruger
alle de tre timer, man sætter af, til at gå
en rute/flere ruter. Kom til gudstjeneste
kl. 10 eller kom kl. 11 og få en rute. Forbarm dig over de fattige!
Som altid vil der i kirken blive serveret
suppe og pølser til de hjemkomne fra
ruterne, mens de penge, du har samlet
ind, bliver talt op. Tager du ikke en rute,
så tag godt imod dem, der samler ind.
Man kan støtte Folkekirkens Nødhjælp
allerede nu:

På billedet ses Kvindekrisecenterets leder Bijaya Rai Shrestha sammen med sognepræst Mette
Dansøn, under Mettes besøg i Nepal november
2014

Arabien. På kvindekrisecenteret måtte
hun være i en uge, så skulle barnet afleveres på et børnehjem, og hun skulle
rejse hjem til den mand og de børn, hun
havde forsøgt at forsørge ved at arbejde
i Saudi-Arabien. Hun kunne ikke tage
babyen med sig, og hun kunne ikke
fortælle nogen hjemme om babyen,
når hun kom hjem, for så ville hun ikke
blive accepteret i sin familie. Det var en
tung skæbne, og når hun sad der med sit
lille barn, så skar det i hjertet at se hende
og vide, hvilket offer hun måtte bringe
for at have mulighed for at komme tilbage til sine andre børn.
Folkekirkens Nødhjælp støtter det krisecenter, jeg besøgte, og de gjorde et
godt arbejde der, der bestemt er værd at
understøtte ved at tage en indsamlingsbøtte i hånden i solidaritet med kvinderne i Nepal. Centerets leder, Bijaya Rai
Shrestha, var en meget dygtig dame,
som jeg fik en god samtale med. Jeg har
selv, under mine studier, arbejdet på et

Mobile Pay:
Nummeret er: 50 90 40 40
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Bankoverførsel: Danske Bank:
reg.nr. 4183 konto nr. 5400023

hvis man har brug for at få sat ord på
sin sorg og sit savn sammen med andre
mennesker i en tilsvarende situation.
Møderne vil finde sted i et af Vestervang
Kirkes lokaler og bliver ledet af sognepræst Søren Kristoffersen sammen med
leder af Kirkens Korshærs herberg,
”Stubben”, Anette Lauritsen og et medlem af menighedsrådet.
Vi samles ca. hver tredje tirsdag sidst på
eftermiddagen, og det er et tilbud, der
rækker ud over sognegrænsen og altså
også kan benyttes af folk udenfor Vestervang sogn.
For at en sådan gruppe fungerer bedst,
må der højst være otte deltagere, sådan
at der er mulighed for at alle kan få rum
og plads til at give sit besyv med.
Tilmelding er derfor nødvendig, og det
kan ske til præsten på mobil 20 14 56 26
eller til kirkekontoret, 49 21 06 84.
Første mødedato bliver onsdag d. 11.
februar kl. 16.00, og her vil vi tage en
introduktionsrunde og snakke lidt om,
hvordan vi vil gå frem. Der vil også blive budt på en kop kaffe/the. Vel mødt!
Søren Kristoffersen

Giro: 540 0023
”Den, der undertrykker den svage, håner hans skaber,
den, der forbarmer sig over den fattige,
ærer hans skaber.”
Ordsprogenes bog 14.31
P.S. Det er mere maskulint at kæmpe
for kvinderne end at kæmpe imod dem,
især på kvindernes internationale kampdag 8. marts.
Mette Dansøn

Ny sorggruppe starter op i
Vestervang kirke

At miste et menneske, der har været en
stor del af hele ens liv, er noget af det
sværeste, vi mennesker kommer ud for.
Og ikke desto mindre er det noget af det
mest sikre her i tilværelsen. Vi kan ikke
undgå tab – og dermed sorgen over at
miste. Og hvor gør man så af sin sorg?
Hvordan lever man videre med den? Og
hvem kan man dele sin sorg med?
Vestervang Kirke i Helsingør åbner i
foråret 2015 igen op for muligheden for
at være med i en sorggruppe, hvis man
har mistet et nærtstående menneske, og

Redaktionen har
modtaget følgende:
Min familie og jeg har altid kommet
meget i Vestervang Kirke og haft vores
gang der, siden vi var små. Jeg holder
selv meget af kirken og har altid ønsket,
at mine børn også skulle lære kirken
og dens muligheder at kende fra de er
helt små. Lørdag den 11. oktober 2014,
kunne jeg så starte med dette ved min
datters dåb. Troels, som døbte Victoria
denne dag, gjorde selve dagen til noget
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Entré:100 kr. for hele dagens foredragsprogram (middag kan tilkøbes).

helt specielt. Ud over at Troels er en
præst, der er med på beatet og dermed
har forståelse for de problematikker,
der kan være i livet, så var han både
humoristisk og prædikede om noget,
alle kunne forstå, store som små. Under dåben var den anden lille dreng, der
også skulle døbes denne dag, ked af det,
hvorefter Troels straks kom flyvende
med sutteflasken til de unge mennesker.
Jeg vil gerne sige stor tak til Troels for
alt det, han har gjort for mig og min datter, og for at give os sådan en utrolig
flot og mindeværdig dåb, der virkelig er
værd at tænke tilbage på.
Derudover vil jeg gerne sige, at jeg synes, det er utrolig dejligt med en præst,
der er så åben omkring at snakke om alt,
og som tilbyder at hjælpe sognets børn
på den måde, han gør. Jeg ved, vi vil få
mange flere timer i Vestervang Kirke,
og vi ser frem til mange flere gudstjenester og arrangementer i en moderne,
hyggelig og varm kirke.
Venlig hilsen Heidi Gottschalk

Højskoledag i Vestervang kirke

Foto:Hans Chr. Jacobsen.

TEMA:
KRISTEN SPIRITUALITET
Lørdag d. 14. marts 2015
kl. 10.00 til 17.30
Vestervang kirke byder igen ind til højskoledag, denne gang med temaet ”Kristen spiritualitet”, med indlæg fra tre
personer, der på meget forskellig vis har
fingeren på pulsen inden for det brogede, folkekirkelige landskab. Kom og bliv
klogere på, hvad folkekirken og dens
med- og modspillere kan byde ind med i
forhold til dette evigt aktuelle emne!
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PROGRAM:
Kl. 10 Velkomst v. sognepræst Søren
Kristoffersen.
Kl. 10.15 ”At
være kristen er
ikke blot en hovedsag, det er
også en hjertesag” – om den
kristne spiritualitets vigtighed
for kirkens liv og vækst – og om et meget nyt fynsk initiativ ”Center for kristen spiritualitet” på Dalum Kloster, v.
sognepræst Anne Birgitte Reiter, Skt.
Knuds kirke, Odense.
Kl. 12 Frokostpause.
Kl. 13 ”Tro og
tusmørke”
v.
forfatter, sanger
og sangskriver og manden bag
udsendelserne
”Jagten på den
kristne kulturarv”(DR K, 2014), Kristian Leth, København.
Kl. 14.45 Kaffe- og trække-frisk-luftpause.
Kl. 15.30 ”Knælende
bliver
alting større”
v. cand. mag.
og forfatter til
bønne-digtsamlingerne ”Send
flere engle - andægtigheder” (2012) og
”Audiens” (2014), Helle Stage Søtrup,
Kolding.

Babysalmesang for de små 3-8 måneder begynder:
Tirsdag d. 3. februar kl. 11.00
og afsluttes med en babysalmesangsgudstjeneste tirsdag d. 5. maj kl.
11.00. Pris: 200,Babysalmesang for de ”store” 1-2 år:
Lørdage d. 21. februar - 21. marts 18. april - 9. maj kl. 10.00
Dette tilbud er gratis
For yderligere information:
kontakt Anne-Katrine Kirst 26 18 01 14
el. annekatrinekirst@gmail.com
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.

Kl. 17.15 Afrunding af dagens tema.
Kl. 17.45–20.00 Middag for alle interesserede (pris 100,- kr., v. tilmelding
til kirkekontoret, tlf. 49 21 06 84 eller
sognepræst Søren Kristoffersen, tlf.
20 14 56 26).
VEL MØDT!
Vestervang sogns menighedsråd.

BABYSALMESANG

Når man synger for og med sit barn,
formidles følelser af nærvær, af glæde
og ømhed. Disse følelser er et væsentligt grundlag for et barns udvikling og
er i det hele taget essentielle at opleve
for alle mennesker. I en travl hverdag
kan det være svært at finde ind til ro og
nærvær. Sangen kan være en genvej til
netop at skabe rum for de væsentlige
kvaliteter af livsfylde, livsglæde, fællesskabsfølelse og nærvær.
Til babysalmesang er vi sammen i kirkens rum, i en glædesfyldt og tryg atmosfære. Vi synger, danser og leger til
enkle salmer, sange og børneremser.
Igennem en musikalsk legende og sansemættet forløb stimuleres hele barnets
udvikling og samværet mellem barn og
forældre.
I Vestervang Kirke har vi babysalmesangshold for de små om tirsdagen og
hold for de ”store” én lørdag om måneden.

Børnegudstjenester
Kom i kirke med dine børn! I Vestervang Kirke har vi børnegudstjeneste én søndag hver måned kl. 13.00
– 15.00. Pigekoret deltager i de korte
gudstjenester, og bagefter er der hyggeligt samvær for store og små med leg og
kreative aktiviteter, som knytter sig til
dagens bibelfortælling eller tema.
Søndag den 18. januar kl. 13.00: Der
var en enke, som plagede en uretfærdig
dommer, indtil han gav hende, hvad hun
havde krav på, bare for at blive fri for
det plageri. Sådan kan det nogle gange
være nødvendigt at insistere stædigt på
sin ret, selv om det virker håbløst og
trættende på andre!
Søndag den 15. februar eller fastelavnssøndag kl. 13.00: Drømmeren
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Josef blev solgt som slave af sine storebrødre, men i Egypten blev han ophøjet til statsministeren Safenat-Panea og
frelste sin familie fra sultedøden, selv
om de ikke kunne genkende ham. Sådan
kan små børn blive til store uigenkendelige helte! Børnene må meget gerne
komme udklædte, og vi skal bagefter slå
katten af tønden.

Børn, der bor i sognet og efter sommerferien skal gå i 8. klasse, kan indskrives
til konfirmationsforberedelse fra fredag
den 2. januar 2015, ved personlig henvendelse til kirkens kontor, Gurrevej
66, mandag-torsdag mellem kl. 9 og
13, torsdag tillige kl. 16-18. Fredag er
kontoret lukket. Tlf.: 49 21 06 84. Medbring barnets dåbs- eller navneattest.

Helsingør Familietjeneste
Helsingør Familietjeneste er et fællesskab, der har sit naturlige udgangspunkt
i de meget velbesøgte spiseaftner med
familiegudstjenester, hvor der gerne
kommer mellem 70 og 85 mennesker.
Det er her, vi netværker, samles, hygger og lærer hinanden at kende, og så
kan vi tage på udflugter, sende børnene
på ferielejr og meget mere. Vi har en
meget aktiv facebookprofil, hvor vi slår
udflugtsmål op, og hvor man altid kan
se, hvornår den næste spiseaften er. Der
bliver også sat links ud til gældsrådgivning og kommunens legater m.m., for
vi tager hensyn til, at der blandt os er
mange, der har en dårlig økonomi. Fællesskabet er et meget rummeligt fællesskab, hvor der er plads til alle uanset
økonomi og etnisk oprindelse.
Datoerne for spiseaftnerne er: 14. januar, 18. februar, 18. marts, 15. april.
Pris for maden ved en spiseaften er 15
kr. for voksne og 5 kr. for børn. Det
kræver ikke tilmelding for at deltage i
en spiseaften, man kan bare dukke op.
Dørene åbnes kl. 16, og så er der løs
hygge med kaffe til de voksne og kreative udfordringer til børnene indtil kl.
17.30, hvor der er en familiegudstjeneste. Derefter spiser vi, og så lukker
vi igen kl. 19, så børnene kan komme
hjem i seng.
Mette Dansøn

Søndag den 15. marts kl. 13.00: Denne dag hører vi Jesu mest elskede lignelse om faren, som havde to sønner,
hvoraf den ene rejste bort og gik i hundene, men kom hjem og fik en festlig
modtagelse. Sådan er det bedre at være
en fræk og eventyrlysten lillebror end
en dydig, men glædesløs storebror. For
faren elsker dem jo begge to!
Søndag den 12. april kl.13.00: Jesus
helbredte engang en lam mand, som
blev firet ned igennem et hul i taget af
sine venner. Sådan er det nødvendigt, at
vi hjælper hinanden og tror på det, som
den forestående påskefest handler om:
At Guds kærlighed er stærkere end alt.

Minimusical – Vestervang
kirkes minikonfirmandtilbud

Søndag den 10. Maj kl.13.00: Ved forårets sidste gudstjeneste fejrer vi pinsen, som er kirkens fødselsdag.

I oktober og november måned blev der
i Vestervang Kirke øvet på sang og tea8

ter hver tirsdag med børn fra 2., 3. og 4.
klasse. Ud over det blev der lært noget
om kristendom ved hver øvegang, både
fordi den musical, der blev arbejdet
med var skrevet ud fra en bibelfortælling, og fordi sognepræst Mette Dansøn
hver gang fortalte børnene noget om
kristendom, enten ud fra et begreb, en
højtid eller ud fra den bibelhistorie, der
blev sunget om. I 2014 opførte holdet
en musical om David og Goliat d. 29.
november. Musicalen var skrevet af
Anne-Katrine Kirst og Morten Poulsen.
Tak til hele musicalholdet, både børn
og voksne! Vi håber at se jer børn, der
næste gang går i 3. og 4. klasse igen,
ligesom vi håber at se nye fra næste års
2. klasse og nye børn fra 3. klasse og 4.
klasse

Vestervang Kirkes Pigekor
I pigekoret får vi et spændende forår,
hvor vi skal opføre en påske-kantate,
deltage i børnegudstjenester og den årlige forårskoncert.
Skærtorsdagsgudstjeneste
Skærtorsdag d. 2. april kl. 19.00 vil pigekoret traditionen tro sammen med
sognepræst Mette Dansøn, korleder
Anne-Katrine Kirst og organist Morten
Poulsen opføre påske-kantaten ”Påsken i
Ord og Toner”. Det er en stemningsfuld
gudstjeneste, hvor smuk musik, tekstlæsninger og fællessalmer fører os igennem påskens fortælling fra palmesøndag
til genopstandelsen påskemorgen.
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 eventuelt til
koncerten d. 8. juni og hør, hvad vi går
og synger. Og så kan du jo snakke med
os og vores korledere Anne-Katrine
Kirst (tlf. 26 18 01 14 ) og Morten Poulsen (tlf. 20 98 83 21).

Konfirmation i Vestervang
Kirke år 2016

Konfirmationerne vil finde sted:
St. Bededag den 22. april kl. 9.30 og
11.30 og søndag den 24. april kl. 9.30
og 11.30.
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Kontaktoplysninger til KFUM

Eftermiddagsklubben forår 2015

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

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

fra Asien og Europa i Hanoi, Vietnam.
Stykket, jeg var blevet udvalgt med, var
mit korværk ”A Clear Midnight”, skrevet for dobbeltkor, altså to gange fire
stemmer. Det var oven i købet sådan,
at jeg blev inviteret med alt betalt i de
fem dage, festivalen varede, så her først
i oktober tog jeg til Vietnam. Det blev
nogle meget spændende og tætpakkede
dage med mange koncerter med meget
spændende, men også udfordrende musik. Fredag aften d. 10/10 blev mit værk
opført af Hanoi National Opera Choir,
og selvom man godt kunne høre, at det
med at synge i 10 min. på engelsk ikke
var deres hjemmebane, så var det spændende at høre, hvordan de fortolkede
min musik. Derudover bød turen på et

Organisten i Vietnam

FDF, kredsleder
Lene Jacobsen
49 11 25 02
leja.jacobsen@gmail.
com

Vi er nu godt i gang med eftermiddagsklubbens møder.
Alle vore møder begynder kl. 14.00
og varer til kl. 16.00. Kaffe/the med
brød koster 25.00 kr.
Alle er velkomne til hyggeligt samvær
med gode og inspirerende foredrag.
Håber, at I alle har haft mulighed for at
nyde det fine efterår!!!
Onsdag den 7. januar: Lise Muusmann fortæller. ’”Børnene ved sundet”.
Onsdag den 4. februar: Jeannet Ulrikkeholm spørger. ”Hvem har malet himlen blå?”
Onsdag den 4. marts: Ulla Skorstengaard fortæller. ”Jøderne på loftet – de
kunne se til Sverige”.
Onsdag den 1. april: Mette Ladefoged
”Jesu mor Maria-i Bibelen og i kirkens
liv.”
Onsdag den 6. maj: Husk !!! datoen
for vores årlige udflugt.
Vi glæder os til at se dig.
PUV, Beate

Kristendom nedefra
Det er et tilbud til dig, som har lyst til at
lære mere om kristendom og en religiøs
tilgang til livet. Vores grundkursus består
af tre moduler med af hver tre aftener,
som kan tages i valgfri rækkefølge.
I Vestervang Kirke udbydes ved sognepræst Troels Bak Stensgaard i første halvdel af 2015 det gule modul ”Liv og død”
på følgende onsdage, kl. 19.00 – 20.30:
Den 28. januar kl. 19.00: Er der noget
efter døden? Og hvad betyder ”kødets
opstandelse”?
Den 25. februar kl. 19.00: Hvad betyder de kristne symboler? Og hvad betyder dåben og nadveren?
Den 25. marts kl. 19.00: Hvad fejrer vi i
de kristne højtider påske, Kr. himmelfart
og pinse?
Tilmelding og yderligere information
hos Troels Bak Stensgaard:
trbs@km.dk, tlf.: 49 26 68 85.
Se mere om hele kurset på hjemme
siden www.kristendomnedefra.dk

Udover at sidde på orgelbænken søndag morgen, komponerer jeg også, som
mange nok ved, musik selv. En del af
denne musik bliver brugt som motetter søndag morgen når det passer sig,
men jeg har også skrevet værker til lidt
større lejligheder og større kor. Her i
foråret 2014 fik jeg at vide, at jeg var
så heldig at være blevet udvalgt til at
deltage i en musikfestival for ny musik

Andre gudstjenester i
Vestervang Sogn
Plejehjemmene Montebello og Kristinehøj samt biblioteket, Psykiatrisk Cen10

Hanoi National Opera Choir under opførselen af mit værk A Clear Midnight
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besøg hos præsidenten, en bådtur i det
UNESCO-anerkendte naturområde Halong Bay og ikke mindst et møde med
mange spændende komponister og musikere fra alle dele af verden.
Efter festivalen rejste jeg lidt videre
rundt i Vietnam og derefter til Cambodia, hvor jeg bl.a. brugte tre hele dage
ved det fantastiske tempelkompleks
Ankor Wat.
Det var en fantastisk ære at blive udvalgt til denne festival, og jeg håber i
fremtiden måske at kunne komme andre steder hen i verden til lignende arrangementer.
/MP

gementer af kendte sange og viser, og
de vil naturligvis synge også en masse
sammen med os.
Kom og vær med til disse festlige aftener!!!
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 begynder sangen, i pausen serveres kaffe/ the
med hjemmebagte småkager. Prisen for
disse aftener er 70.00 kr. (Kun kaffe/
the småkager 10.00 kr.) Eventuelt
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

Sangaftener forår 2015
Vi lægger ud fredag d. 23. januar:
Halfdan 100 år
D. 29. januar ville Halfdan Rasmussen
være fyldt 100 år. Den elskede nationalpoet bliver fejret i hele Danmark, men
ikke mindst i Nordsjælland, hvor han
levede de sidste mange år af sit liv. I
Vestervang har Piet Larsen og Morten
Poulsen for en række år siden præsenteret deres Halfdan program, delvist med
nykomponerede sange til tekster, som
man ikke normalt hører. Det er dette program, vi får glæden af igen, måske endda med et par helt nye sange på listen.

Morten Kargaard
Septet
Piet Larsen
The Orient West Choirs

Koncerter
Nytårskoncert
Søndag d. 11. januar kl 16 byder kirken
velkommen til den traditionsrige nytårskoncert, der som altid vil indeholde
både seriøse og mere humoristiske indslag ved kirkens kor, organister og husensemblet Felix. I år får vi besøg at trompetist Jeppe Lindberg, der er bosiddende
i Helsingør og de seneste år har spiller i
Det Kgl. Kapel. Han vil bl.a. spille dele
af Hummels virtuose trompetkoncert.
Vi skal også høre noget så sjældent som
musik for orgel og slagtøj, samt komponister lige fra Bach til Berlioz.
Kirken byder på et glas champagne efter koncerten, så vi sammen kan skåle
det nye år i gang.

Fredag d. 27. marts:
Helsingør Kvindekor
Kvindekoret, der har eksisteret i snart
35 år, har et bredt repertoire med mange
genrer repræsenteret. Koret, der ledes
af Tine Grønlund, har sammensat et
program for os med deres egne arran12

Årets Winterreise
Traditionen tro fører kirkens tidligere
organist Leif Valbjørn og sanger Piet
Larsen os søndag d. 8. februar 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.

Morten Kargaard Septet
Med kunstnere fra begge ”lejre” sammensmelter Morten Kargaard Septet
den klassiske og den rytmiske musiktradition ved en stemningsfuld koncert
søndag d. 15. marts kl. 16. Det er et nyt
frisk bud på lyden af musik til verden af
i dag - en sand hybrid mellem to traditioner opstår, når disse topmusikere fra
den rytmiske og klassiske scene mødes
i et nyskabende samarbejde. Et over13

raskende homogent udtryk - en udsøgt
dynamik, ubesværet legende puls og lysende klare melodier.

til denne spændende og på samme tid
eksotiske og yderst vestligt forankrede
koncert søndag d. 12. april kl. 16.

Østen møder Vesten
The Orient West Choirs sange er skrevet af den dansk-israelske musiker Dalia Faitelson og inspireret af gregoriansk kirkesang skrevet af den svenske
nonne Birgitta af Vadstena, som levede
i 1300-tallet. Sangene synges på hebraisk og akkompagnementet er udformet
efter arabisk musiktradition af den palæstinensiske musiker og ven af Dalia
Faitelson, Sameer Makhoul. Desuden
medvirker fem klassisk uddannede
sangere, fire musikere og en danser

Hvor intet andet er anført er der gratis
adgang, og kirken byder på et glas vin
efter koncerterne.
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.

Materialer modtages

Gudstjenester
1. januar
4. januar
11. januar
14. januar
18. januar
18. januar
25. januar
1. februar
8. februar
15. februar
15. februar

14.00
10.00
10.00
17.30
10.00
13.00
10.00
10.00
10.00
10.00
13.00

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

18. februar
22. februar
1. marts
8. marts
15. marts
15. marts
18. marts
22. marts
29. marts
2. april

17.30
10.00
10.00
10.00
10.00
13.00
17.30
10.00
10.00
19.00

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

3. april
5. april
6. april
12. april
12. april
15. april
19. april
26. april
1. maj

10.00
10.00
10.00
10.00
13.00
17.30
10.00
10.00
9.30
11.30
9.30
11.30
10.00
13.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

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

Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
1. s. e. hellig 3 konger
Familiegudstjeneste
2. s. e. hellig 3 konger
Børnegudstjeneste
Sidste s. e. hellig 3 konger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
Børnegudstjeneste med
tøndeslagning bagefter.
Familiegudstjeneste
1. søndag i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Børnegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Mariæ bebudelsesdag
Palme søndag
Skærtorsdag
”Påsken i Ord og Toner” med pigekoret
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
Børnegudstjeneste
Familiegudstjeneste
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Konfirmation

Mette Dansøn

Konfirmation

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

5. s. e. påske
Børnegudstjeneste
Kr. himmelfarts dag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis

3. maj
10. maj
10. maj
14. maj
17. maj
24. maj
25. maj
31. maj
7. juni

Efter gudstjenesten om søndagen er der altid gratis kirkekaffe.

Små syltetøjsglas, stearinlysstumper, garn, knapper, lynlåse og små fine papæsker
modtages meget gerne til de kreative ting vi laver i kirken sammen med børnene.
Henvendelse til kirketjeneren Merethe.
14

Dåb finder normalt sted i forbindelse med søndagsgudstjenesten
og ellers efter behov ved en lille særgudstjeneste den
2. lørdag i måneden, kl. 11.00
15

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
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

