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Præsten har ordet:
 Kirkens fundament
  - og rummelighed

Der er mange mennesker,
der ytrer sig om
folkekirken. Såvel positivt
som negativt. Sådan er det
at være kirke, en gammel
institution, som alle mener

at have et – mere eller mindre bevidst -
forhold til. Til tider udskældt, til tider
lovprist. Lidt ligesom kongehuset.
Hvorom alting er, så står folkekirken der
endnu efter mere end tusind år, hvor
den har undergået utallige forandringer
undervejs. Bare i den tid hvor kirken har
været evangelisk-luthersk, siden 1536,
er der sket mange ændringer, selv om
kirken har ry for altid at være lidt
bagefter. Det kan godt være, at
folkekirken aldrig kommer helt på
omgangshøjde med sin samtid, men det
har nok noget med de historiske rødder
at gøre. Vi er et fællesskab udsprunget
af et urfællesskab, der går 2000 år
tilbage: Jesus og de første kristne.
Kirken har en krop, og den består ikke
af mursten, men af mennesker. Kirkens
bygninger, dens liturgi, kunst, salmer og
musik er alt sammen et udtryk for
menneskers måde at give udtryk for
deres kristne tro på. De kristne udgør
legemet, Kristus er hovedet. Eller som
vi siger i dåbsritualet: I dåben podes vi
ind på Kristus som grene på et træ. Et
naturbillede på en organisk forbindelse
mellem Kristus og den enkelte troende.
Vi fornemmer det også når vi går til
alters og indgår i et fælles symbolsk

måltid, med hinanden og med Kristus.
Han som gav sig selv hen, for at vi skal
leve.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at
kirken er sat til at formidle en tradition
og en tro ind i hver ny tid. Tiderne
ændrer sig, men noget i kirken ændrer
sig ikke. Det grundlæggende budskab
om Jesu liv, død og opstandelse, og
løftet om syndernes forladelse og evigt
liv, er ikke til salg. Hvis vi piller ved det,
så ryger fundamentet, hvorpå kirken
står. Vi ser tendenser fra tid til anden på,
at selv præster begynder at sortere i de
enkelte trosbegreber og stiller spørgs-
målstegn ved nogle af dem for at gøre
kristendommen mere spiselig for det
moderne, rationelt tænkende menneske.
Sådan er der i det hele taget en tendens
i tiden til, at alting skal tygges, udvandes
og blødgøres, så tingene nemmer ”glider
ned”. Det ser jeg imidlertid ikke som
udtryk for respekt, men snarere som det
modsatte, som en nedvurdering af folk.
Hvad med at tænke stort om hinanden
i stedet? Tænke stort om det at være
menneske i Guds øjne, fordi Gud netop
selv er blevet menneske i Jesus, et
menneske med krop, følelser, tanker og
livsvilkår ligesom os? Det er Gud, der
den dag i dag sørger for, at der er ”hul
igennem” til os mennesker. Det er Ham,
der kender os, før vi kender Ham Det er
Ham, der ledsager os gennem
tilværelsens mere eller mindre bumpede
stier på vejen mod genforening i hans
rige.
Er det til at forstå? Nej, men her
kommer det heller ikke an på at forstå,
men på at åbne sig for det, vi ikke kan
forstå. Et lille barn behøver heller ikke
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at forstå kærlighedens væsen for at tage
imod kærlighed. Og selv som voksne,
hvis vi prøver at forstå kærligheden, må
vi i sidste ende give op. Troen og
kærligheden deler vilkår. De ligger uden
for forstandens rækkevidde, og hvis vi
prøver at nærme os dem med fornuften,
dør de. De gamle trossandheder må
have lov at leve og folde sig ud hos hvert
enkelt menneske, sådan som Gud
indgiver hvert enkelt menneske at tro.
Ellers risikerer vi at ødelægge mere, end
vi opbygger. Kirkens fornemste opgave
er at opbygge til tro, at give næring til
både den lille tro og den store tro, til
barnetroen og til den modne tro. Det gør
vi bedst ved at respektere kraften i de
begreber og ritualer, som vi har fået
overleveret og som gennem flere tusind
år har båret mennesker igennem selv de
hårdeste tider med forhånelse,
forfølgelse, krig, pest, naturkatastrofer,
sygdom og død.
Det betyder ikke, at kirken ikke skal
være lydhør over den tid, som den lever
i. Det skal den, og det arbejde foregår
også på mange forskellige planer:
Gennem prædikener, sjælesorgssam-
taler, kirkelige fællesskaber (diakoni),
tilstedeværelse i fængsler, på hospitaler
og plejehjem, dialog med andre
trossamfund, foredragsvirksomhed,
studiekredse m.m. Folkekirken er selv
en del af det moderne samfund,
eftersom kirken består af mennesker,
der lever et krævende liv ligesom alle
andre, og som kæmper med de samme
eksistentielle/åndelige spørgsmål, som
alle andre. Kirken står ikke stille, men
den hopper heller ikke på den første den
bedste nye ”tidsånd”, hvad det så end

måtte være. Her gælder Ny Testamentes
ord om, at vi skal ”prøve ånderne”, d.v.s.
undersøge hvad der tjener til at samle
og opbygge menigheden og ikke til at
forvirre og sprede den.
Kirkens udfordringer i dag er mange,
men sådan har det nok altid været. Nu
er udfordringerne bare nogle andre.
Imidlertid kan det glæde en garvet præst
som undertegnede, der grundlæggende
ser lyst på kirkens fremtid, når der er
signaler i tiden, der peger i troens
retning. Som når en ung student fra
Øregård Gymnasium i en artikel
udtrykker sin personlige erfaring af, at
kirken føles rummelig: ”Jeg opdagede,
at det i kirken er kropumuligt at
konkurrere, fordi alle besøgende deler
ønsket om at nærme sig Gud. Det er
hvad der binder dem sammen… Fælles
respekt og kærlighed til Gud fjerner
behovet for vindere og tabere, hvorfor
ingen forsøger at profilere sig over for
hinanden. Derfor er der ro i kirken.”
Eller, som når en kendt forsker i
evolutionsbiologi, Eske Villerslev,
udtrykker den indsigt, at videnskaben
ikke kan forklare alt: ”Som med alt
andet skal vi være bevidst om
begrænsningerne ved det, vi laver, i
stedet for at tro, vi har fundet en eller
anden mirakelkur eller De Vises Sten…
De hardcore naturvidenskabelige vil
sige at tro er et biprodukt. At det findes,
fordi vi som mennesker ikke er helt
toptunede endnu. Jeg ser helt ander-
ledes på det. Jeg mener, at grunden til,
at vi har tro og ser det overalt, er, at vi
har brug for det. At det findes, fordi det
faktisk giver os noget.”

/Søren Kristoffersen
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Kristendom nedefra
Vi fortsætter i efteråret vores nye
Kristendomskursus

”Kristendom nedefra”
med modulet

”Kristendommen og religionerne”.
Undervisningen finder sted i kirken på
følgende onsdage kl. 19⁰⁰ – 20³⁰:

23. september
28. oktober
25. november.

Der kan højest være tyve deltagerne pr.
hold, og man kan tilmelde sig allerede
nu hos

Troels Bak Stensgaard
*  trbs@km.dk ( 4926 6885

Læs mere om kurset i næste kirkeblad
eller på www.kristendomnedefra.dk.

Tilbygning til kirken
Så er vi ved at være i mål med vores
tilbygning og de sidste håndværkere er
ved at afslutte deres arbejde. Vi glæder
os utroligt meget til at tage det hele i
brug.
Vi har fået et rigtigt dejligt køkken, det
’gamle’ køkken skal indrettes til
præstekontor. Vi har fået et rigtigt godt
stort rum til forhåbentlig mange
forskellige aktiviteter og der er nedsat
et udvalg til at tage sig af de mange
ønsker, der er til brug af lokalet, for der
er jo en del praktiske ting at tage
hensyn til. Et par gode depotrum er det
også blevet til. Det hele lover rigtigt godt.

/PBV, Beate

Eftermiddagsklub og
 sangaftener
Så er det ved at være slut med vores
aktiviteter for denne gang. Vi har i
sæson 2014/2015  haft mange gode
eftermiddage og aftener, synes jeg, og
vi er nu i gang med at planlægge næste
sæson.

Vi håber at finde gode og inspirerende
talere til vore forskellige arrange-
menter og vi glæder os i udvalget til at
se jer alle efter en forhåbentlig dejlig
sommer.

Vel mødt, og tag gerne en bekendt eller
en nabo med. På gensyn den første
onsdag i september.

Men husk! Vi har dog en ting tilbage i
denne sæson: vores årlige udflugt. Vi
håber at I har reserveret dagen onsdag
den 6. maj.
Vi håber selvfølgelig at få en dejlig tur,
på godt vejr , tag det gode humør med.
På gensyn 6. maj.

/PUV, Beate

Andre gudstjenester i
Vestervang Sogn
Der er gudstjenester 3. torsdag i
måneden på henholdsvis
  - Plejehjemmet Montebello kl. 1315

  - Plejehjemmet Kristinehøj kl. 1430

  - Psykiatrisk Center Nordsjælland,
i biblioteket  kl. 1530
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Pigekoret
I pigekoret har vi igen i år deltaget i
påskefejringen med en kantate til Skær-
torsdagsgudstjenesten, og nu glæder vi
os til at arbejde hen imod den årlige
forårskoncert.

Pigekorets Forårskoncert
Traditionen tro vil pigekoret torsdag d.
28. maj kl. 17³⁰ vise hvad vi har øvet på
i løbet af foråret. Der vil være motetter
fra de forskellige børnegudstjenester,
solistiske indslag, fællessange og sange
som vi bare godt kan lide at synge
sammen.
Kom og lyt og syng sammen med os!

Syng med?
Vi vil stadig gerne være flere i pigekoret,
så hvis du kender nogen, eller selv er,
mellem 9 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. 28. maj og høre hvad vi
f.eks. går og synger. Og så kan du jo
snakke med os og vores korledere
     Anne-Katrine Kirst ((  2618 0114)
     og Morten Poulsen ((  2098 8321).
Den nye sæson efter sommerferien
starter torsdag d. 27. August.

Børnegudstjenester
Søndag d. 10. maj kl. 13⁰⁰
     Pinse og miniolympiade
Engang forsøgte alle jordens
mennesker at slå sig sammen til ét folk,
så de kunne bygge en by ved navn Babel
eller Babylon med et tårn, som skulle
nå helt op til himlen. Men Gud
straffede deres hovmodige tro på
teknik og fremskridt ved at indføre de
utallige sprog på jorden. Sådan lyder
historien om Babelstårnet i Det gamle
Testamente, som vi skal høre om ved
børnegudstjenesten søndag den 10.
maj kl. 13⁰⁰. Vi skal også høre, hvordan
Gud siden på den første pinsedag
sendte sin Helligånd, som kan
overvinde sprogbarrierer og alt andet,
som adskiller mennesker fra hinanden.
Sådan tager vi ved den sidste
børnegudstjeneste inden sommerferien
forskud på pinsen og kirkens
fødselsdag, så det skal helst være en
rigtig festlig dag! Efter gudstjenesten
holder vi som de foregående år en
miniolympiade udenfor kirken med
forskellige sjove konkurrencer.

Søndag d. 13. september kl. 13⁰⁰
     Høstgudstjeneste
Vi starter som altid efterårssæsonen
med en høstgudstjeneste, hvor kirken
er fint pyntet med kornneg, frugt og
grøntsager. Efter gudstjenesten er
arealet omkring kirken lavet om til en
lille markedsplads med hoppeborg og
forskellige boder.
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Litteraturkreds
 efterår 2015
Kære litteraturkreds-interesserede.

Her en lille forhåndsorientering om de
tre bøger, vi sammen skal læse/tale om
i efteråret. Datoerne vil ligge som
følger: onsdage d. 9. september, 14.
oktober og 12. november, alle gange kl.
19-21.

Efterårets tema er:
     Dilemmaer/Skæbnesvangre valg

1. bog er Lyset i Havet
af M.L. Stedman,
forlaget Turbulens, 2012
Historien starter i 1926, på en øde ø ud
for Australiens vestkyst, hvor et ungt
par passer   et fyrtårn. Hun har et
brændende ønske om at få et barn, men
har aborteret flere gange. Efter den
sidste (sene) abort, som ingen endnu
ved noget om, driver en robåd i land på
øen med en død mand og et levende
spædbarn – hvad gør man så?

2. bog er Italienske Sko
af Henning Mankell,
forlaget Gyldendal, 2006
Også denne bog starter på en øde
ø, denne gang i Stockholms
skærgård, hvor den 66-årige
læge Fredrik Wellin har isoleret
sig siden en fejloperation 12 år
tidligere. Indtil han en dag bliver
indhentet af sin fortid i skikkelse
af en ungdomskæreste, som han

svigtede mere end 40 år tidligere. Hun
er dødssyg og vil have Frederik til at
opfylde et løfte, han gav hende engang.
Det bliver en lang rejse, rundt i Sverige
og tilbage i tiden – og et møde med en
masse spændende mennesker,
heriblandt en italiensk skomager.

3. bog er Sarahs Nøgle
af Tatiana de Rosnay,
forlaget Bazar, 2008
Vi forlader de øde øer, handlingen er nu
henlagt til Frankrig og et mørkt kapital
i Paris’ historie, hvor mange jøder blev
deporteret af det franske politi i 1942.
Ti-årige Sarah prøver at redde sin
lillebror ved at låse ham inde i et skab,
regner med at komme tilbage senere på
dagen og få ham ud – men hun tager
fejl. En meget stærk bog!

Vi håber at se såvel gamle som nye
ansigter til september. Vel mødt!

Med venlig hilsen, Søren og Birgitte

Bøgerne der skal læses i Litteraturkredsen
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Helsingør Familietjeneste
Vores månedlige spiseaftener er vores
omdrejningspunkt, og fællesskabet er
efterhånden stort! Her kommer alle,
unge, ældre, dem med mange børn, dem
med få, singler og familier. Og ud over
variationen i familiemønstre er der også
en stor variation i etnisk oprindelse, i
indkomst m. m. Vi finder alle herhen,
for fællesskabet er et åbent fællesskab
på tværs af alt det der skiller i samfundet.
Her er der plads til mangfoldighed.

En spiseaften begynder kl. 16 og i
tidsrummet 16-17.30 er der løs samvær,
hvor børnene leger eller laver noget
kreativt og hvor de voksne kan tale
sammen over en kop kaffe. Kl. 17.30 er
der familiegudstjeneste og derefter er
der spisning frem til kl. 19, hvor vi
lukker og slukker. Det koster 15 kr. for

voksne og 5 kr. for børn at være med, og
der kræves ikke tilmelding. Man kan
slippe for indkøb, madlavning og opvask
og få et meningsfyldt samvær med andre
i stedet for at stresse rundt hjemme.

Datoerne for spiseaftenerne i resten af
2015 er: 27. maj  - pause i juni og juli –
19. august, 16. september, 21. oktober,
18. november og 9. december.

Helsingør Familietjeneste tilbyder også
ferielejr til børn mellem 5 og 12 år.
Lejren med to overnatninger falder i uge
27, altså den første uge af skolernes
sommerferie – og vil man høre mere
eller tilmelde sit barn, kan man sende
mig en mail på mhh@km.dk. Ferien vi
tilbyder, er for børn, der bor i Helsingør
Domprovsti og har lyst til en ferie, hvor
der også bliver fortalt om Gud, for det
er i samarbejde med Danmarks

Grisen ”Lillemor” var sammen med ”Hr. Poulsen” på besøg i Familiegudstjenesten
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Folkekirkelige Søndagsskoler vi tilbyder
ferielejr. Det kommer ikke an på din
indtægt, om dit barn kan komme på lejr,
det kommer kun an på lyst! Vi vil gerne
i Helsingør Familietjeneste lave ægte
integration på tværs af økonomi og
etnisk oprindelse, og det opnår vi ikke
ved kun at lave aktiviteter for nogen,
men kun ved at tilbyde bredt ud til alle.
Altså bor du i Helsingør, og vil dit barn
gerne på kirkelejr, er dit barn vel-
kommen! (Dog maks. 30 børn efter
først-til-mølle princippet.)
Vi holder ofte udflugter – dem annon-
cerer vi ved spiseaftenerne og på
facebook, på profilen Helsingør Familie-
tjeneste.
Ved spiseaftenen d. 27. maj vil vi holde
bog-bytte-marked med alle slags bøger
for både børn og voksne. Kom med de
bøger du kan undvære og tag dem, du
og dine børn gerne vil læse. Kan du ikke
selv deltage, men vil du gerne donere
bøger, så tager vi i mod dem i
Vestervang Kirke i kirkens åbningstid i
en uge op til d. 27. maj. Som ved vores
tøjbyttemarked, kan man godt give uden
at tage – og tage uden at give. Så skulle
alle have mulighed for at have lidt at
læse i sommerferien.
Ved vores spiseaften d. 19. august vil vi
holde tøj-bytte-marked i lighed med
sidste år. Ved et tøj-bytte-marked kan
der ikke bruges penge. Man kommer

med det tøj som familien har i overskud
og tager det familien kan bruge – altså
må man tage til eget forbrug. Man
behøver ikke at komme med tøj for at
tage tøj – og man behøver ikke at tage
tøj for at komme med tøj, sko og tasker.
Den 19. august begynder vi spiseaften
allerede kl. 14 med tøjbyttemarked frem
til 17³⁰, hvor der er familiegudstjeneste.
Har man tøj man gerne vil donere, og
har man ikke mulighed for at komme på
selve dagen, tager Helsingør Familie-
tjeneste imod tøj i perioden 2. august til
19. august. Overskudstøj fra dagen
donerer vi til et godt formål.

Formand for Helsingør Familietjeneste
sognepræst Mette Dansøn

Konfirmander
d. 1. og 3. maj holder vi konfirmation i
2015 – Vi glæder os til et par festlige
gudstjenester med nogle søde
konfirmander, som vi har været meget
glade for. Vi håber at hilse på jer i
fremtiden. Husk os, når I sidder med
spørgsmål om kirke og kristendom i
jeres fremtidige uddannelser og kom
gerne forbi og hils på os ved en
gudstjeneste eller ved andre lejligheder.
Indskrivning af de næste konfirmander
er i fuld gang. Man skal ikke vente på
brev eller andet, så har man barn, der
efter sommerferien skal i 8. klasse, og
vil man gerne holde konfirmation, så er
det om at få barnet tilmeldt. Dette gøres
på kirkekontoret i åbningstiderne.

Billede fra sidste års tøjbyttemarked
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Babysalmesang
Sammen med Mette Dansøn afsluttes
forårssæsonen med en

Babysalmesangsgudstjeneste
tirsdag d. 5. maj kl. 11⁰⁰

Vestervang Kirke tilbyder babysalmesang
i forårs- og efterårssæsonen.

Tirsdag d. 1. 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.
Tirsdag  er  babysalmesangsdag  for de
mindste der helst skal være mellem 3 og
8 måneder. Det er et  forløb på  ca. 12
gange, og det koster 200,-. Man får en
salmebog eller CD med mange af de
salmer vi bruger i forløbet.

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. 9. maj      kl.  10⁰⁰,
men til efteråret starter et nyt forløb.
For yderligere information og tilmelding
kontakt

     Anne-Katrine Kirst
( 2618 0114
* annekatrinekirst@gmail.com

    eller kirkens kontor.

Musikalsk legestue for de 3 - 5 årige i
Domkirken, den sidste lørdag i måneden
kl. 9³⁰ – 10³⁰.
For tilmelding kontakt Sct. Olai kirkes
kontor.
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Koncerter
Søndag d. 24. maj kl 16
Pinsekoncert
Som en ny, og forhåbentligt tilbage-
vendende, tradition, vil kirkens kor
bestående af Vibeke Holm, Maria Blum
Berthelsen, Anne-Katrine Kirst, Visti
Hald og Piet Larsen, sætte et
forårsprogram sammen, dels bestå-
ende af korsatser der strækker fra
Monteverdi over Heise til Poulsen, og
dels af sange og lieder, akkompagneret
af kirkens organist, Morten Poulsen.
Koncerten vil få et lidt andet og lettere
fokus end den mere majestætiske
nytårskoncert, og vil dermed supplere
denne og give kirkens dygtige sangere
mulighed for at vise en anden side af
deres repertoire frem.

Torsdag d. 28. maj kl 17³⁰
Pigekorets sommerkoncert
Se under pigekoret her i bladet

Søndag d. 13. September kl 16
Concertino Internazionale spiller
Schubert
Ensemblet med herboende Dmitri
Klimov ved flygelet vil spille værker af
Franz Schubert. Flere detaljer vil
fremgå af næste kirkeblad.

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.

Facebook
Man kan følge med i koncerter i
Vestervang Kirke på denne facebook-
side:
facebook.com/musikvestervangVestervang Kirkes kor og organist

Dmitri Klimov ved flygelet
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Folkekirkens Nødhjælp
D. 8. marts 2015 blev der samlet

31.376 kr.
ind ved Vestervang Kirke. Tak til
Produktionsskolen, konfirmanderne,
pigekoret, FDF og alle Tordenskjolds
soldater der tog ruter, varmede pølser
og talte op! Tak til alle
der bidrog med penge
og med smil på ruterne
og dermed hjalp os med
at hjælpe andre.

FDF
Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, FDF
er en dansk, kristen børne- og
ungdomsorganisation med ca. 22.000
medlemmer (2014) på landsplan.  FDF
er Danmarks ældste uniformerede
børne- og ungdomsforening.  Hos FDF
er det altid voksne, der leder børnene.
Unge ledere er også sammen med de
mindre børn, til stor fornøjelse både for
de store og små, men altid under
ledelse af en voksen med ansvar. FDF
slutter op omkring det kirkelige
børnearbejde og der er stort
samarbejde mellem kirkerne og
FDF’erne.
FDF’erne i Helsingør har en dejlig hytte
i Tikøb, og der holdes ofte weekendlejr
foruden andre aktiviteter, så som ture
i Dyrehaven og andre steder.

FDF er inddelt i 5 grupper
Puslinge/tumlinge fra 7 til 9 år
Pilte fra 9 til 11 år
Væbner 11 til 13 år
Seniorvæbner 13 til 15 år
Senior 15 til 18 år

Det koster kun 50 kr. om måneden at
være medlem af FDF og 150 kr. for at
komme med på en weekendlejr. Der
kan opnås fritidspas til FDF
Vil du vide mere, så kontakt kredsleder
Lene Jacobsen på
( 4911 2502
* leja.jacobsen@gmail.com

Kontakt til KFUM og FDF
KFUM & K, formand
Beate Baumann Jensen
( 4921 6915

* beate.baumann@stofanet.dk

FDF, kredsleder
Lene Jacobsen
( 4911 2502
* leja.jacobsen@gmail.com

Tre af FDF’s ledere til gudstjeneste i
Vestervang Kirke

mailto:leja.jacobsen@gmail.com
mailto:beate.baumann@stofanet.dk
mailto:beate.baumann@stofanet.dk
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Projekt Frivillig
For tiden har vi i Helsingør Familie-
tjeneste tre unge frivillige, der hjælper
os ved spiseaftenerne. Der er ved en
spiseaften altid noget kreativt for børn,
og de mindste børn skal lige have en
hånd med at binde en knude, få strøget
en perleplade, få klippet et mønster, få
foldet en figur eller hvad vi nu lige har
gang i. Det er ”Messy Church” når det
er bedst og hyggeligst. Der kommer
mange børn til spiseaftenerne, så de tre
frivillige vi har, kunne godt bruge flere
hænder! For hele konceptet fungerer
bedst, hvis det ikke er forældrene, der
bliver nød til at hjælpe egne børn.
Forældrene har nemlig stor gavn af at
kunne sidde og drikke en kop kaffe og
tale med andre voksne, og på den måde
lære andre at kende, der bor i vores
lokalområde.  Vi har altså brug for unge
hjælpere!
Du får ikke en krone for indsatsen, men
det betyder ikke, at der ikke også er
fordele for dig. Når du har været
frivillig i 20 timer eller mere, kan du
hente et frivilligbevis, som jeg så
underskriver. Det kan hentes på
www.projektfrivillig.dk. Et sådant
bevis kan vedlægges en ansøgning om
at komme ind på kvote 2 på en
videregående uddannelse eller det kan
vedlægges en ansøgning, så du har
noget

med indhold på dit CV. Arbejdsgivere
ser ofte med glæde på ansøgninger,
hvor det viser sig, at ansøgeren har
socialt sindelag og tager ansvar i
lokalområdet.
Og så er vores spiseaftener super
hyggelige!

Er der nogen, der ligger inde med
perler, knapper eller andet godt til
kreativ hygge, så tager vi med glæde
imod en gave.

/Mette Dansøn

Helsingørmessen 2015
Vestervang Kirke var med på Helsingør
Messen d. 21 og 22. marts 2015 med en
præst og en del frivillige. Vi stod i
Folkekirkens bod på skift med præster
og frivillige fra de andre kirker i
Helsingør Domprovsti. Det var en god
oplevelse, og vi vil gerne sige tak til alle
der var forbi Folkekirkens stand. Det
blev til mange fine samtaler.

Kirken på messe i Helsingør
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Gudstjenester

1. maj 9.30
11.30 Troels Bak Stensgaard Konfirmation

3. maj 9.30
11.30 Mette Dansøn Konfirmation

10. maj 10.00 Troels Bak Stensgaard 5. s. e. påske
10. maj 13.00 Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste
14. maj 10.00 Søren Kristoffersen Kr. himmelfarts dag
17. maj 10.00 Troels Bak Stensgaard 6. s. e. påske
24. maj 10.00 Mette Dansøn Pinsedag
25. maj 10.00 Mette Dansøn 2. pinsedag
27. maj 17.30 Mette Dansøn Familiegudstjeneste
31. maj 10.00 Søren Kristoffersen Trinitatis søndag
7. juni 10.00 Troels Bak Stensgaard 1. s. e. trinitatis
14. juni 10.00 Mette Dansøn 2. s. e. trinitatis
21. juni 10.00 Troels Bak Stensgaard 3. s. e. trinitatis
28. juni 10.00 Søren Kristoffersen 4. s. e. trinitatis
5. juli 10.00 Mette Dansøn 5. s. e. trinitatis
12. juli 10.00 Troels Bak Stensgaard 6. s. e. trinitatis
19. juli 10.00 Søren Kristoffersen 7. s. e. trinitatis
26. juli 10.00 Troels Bak Stensgaard 8. s. e. trinitatis
2. august 10.00 Mette Dansøn 9. s. e. trinitatis
9. august 10.00 Søren Kristoffersen 10. s. e. trinitatis
16. august 10.00 Troels Bak Stensgaard 11. s. e. trinitatis
19. august 17.30 Mette Dansøn Familiegudstjeneste
23. august 10.00 Mette Dansøn 12. s. e. trinitatis
30. august 10.00 Troels Bak Stensgaard 13. s. e. trinitatis
6. september 10.00 Mette Dansøn 14. s. e. trinitatis

13. september 10.00 Troels Bak Stensgaard 15. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste

13. september 13.00 Troels Bak Stensgaard Børne-høstgudstjeneste
16. september 17.30 Mette Dansøn Familiegudstjeneste
20. september 10.00 Mette Dansøn 16. s. e. trinitatis

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 organist
Sognepræst
Troels Bak Stensgaard
( 4926 6885
* trbs@km.dk
Kirkebogsførende

Emil Noldesvej 24, 3000 Helsingør
Træffes i hjemmet eller i kirken, bedst
efter aftale.
Ugentlig fridag: mandag

Sognepræst
Søren Kristoffersen
( 4975 0545/2014 5626
* skri@km.dk
Sygehus-/arrestpræst

Ellekildehavevej 32, 3140 Ålsgårde
Træffes bedst tirsdag og torsdag
kl. 10-11, eller i kirken efter aftale.
Ugentlig fridag: fredag

Sognepræst
Mette Dansøn
( 2384 6347
* mhh@km.dk
Formand for
Helsingør Familietjeneste

Willumsensvej 15, 3000 Helsingør
Træffes efter aftale.
Ugentlig fridag: fredag

Organist
Morten Poulsen
( i kirken 4925 0162
( privat 2098 8321
* vestervang@poulsen.org

Øvrigt personale
Kordegn
Søren Munkholm
Kirkekontoret er åbent:
   Man. til tor. kl. 9-13
   Torsdag tillige 16-18
( 4921 0684

Gurrevej 66, 3000 Helsingør
* vestervang.sognhelsingoer@km.dk

Kirketjener
Merethe Knudsen
( i kirken 4925 0164
( privat 4921 8552
*
merethejesper@hotmail.com

Pigekorets leder
Anne-Katrine Kirst
( 2618 0114
*
annekatrinekirst@gmail.com

Menighedsrådet
Menighedsrådets formand:
Beate Baumann Jensen
( 4921 6915
* beate.baumann@stofanet.dk

Næstformand
og valgt kasserer
Asger Holm
( 4922 3441
* hosholm@stofanet.dk

Kirkeværge
Hanne L. Brinch
( 4920 0103
* hlbrinch@stofanet.dk

mailto:leja.jacobsen@gmail.com
mailto:leja.jacobsen@gmail.com
mailto:mhh@km.dk
mailto:merethejesper@hotmail.com
mailto:leja.jacobsen@gmail.com
mailto:merethejesper@hotmail.com
mailto:merethejesper@hotmail.com
mailto:merethejesper@hotmail.com
mailto:leja.jacobsen@gmail.com
mailto:leja.jacobsen@gmail.com
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