Kirkenyt
februar - marts 2018
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Velkommen i Strandmarkskirken.
Din levende kirke - også i hverdagen.

este

Kirkelig vejviser
Strandmarkskirken
Strandmarksvej 38, 2650 Hvidovre
Sognepræst (Kbf)
Rose Marie Tillisch
Strandmarksvej 38
Tlf. 41 42 34 86
rmt@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst Marianne Mulnæs
Strandmarksvej 25
Tlf. 21 66 77 43
mamu@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst Niels Christian Poulsen
Strandmarksvej 38
Tlf. 21 61 78 02
ncp@km.dk
Fredag er fridag

Organist Lars Petersen
Tlf. 36 77 35 00 eller 60 13 26 79
lars.organist@gmail.com
2. organist Randi Gislason
Tlf. 21 43 00 08
randigislason@hotmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Anne Dorthe Bechmann Sunke
Tlf. 29 16 11 91
strandmarkskirken@mail.dk
Menighedsrådsformand
Bea Konstanze Nielsen
Tlf. 53 39 40 94
leifbea@teliamail.dk
Kirkeværge Lars Riber Broberg
Tlf. 38 78 58 47
lrbroberg@hotmail.com

Sognepræst Benedikte Gyes
Strandmarksvej 38
Tlf. 21 19 55 06
bgyes@km.dk
Fri i lige uger og alle fredage

De Grønne Pigespejdere
Karin Laursen tlf. 28 33 76 66

Kordegnekontor
Sonja Rose Halberg
Annemarie Teuber
Strandmarksvej 38
Tlf. 36 78 20 06
strandmarks.sogn@km.dk
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.
9.30 - 13.00
samt torsdag kl. 14.30 - 18.00

Gospelkoret Trinity
trinitygospel@trinitygospel.dk

Kirketjenere
Lars Bonde og Gitte Hattens
Tlf. i kirken 36 78 63 76
lars_strandmarkskirken@hotmail.com
gittehattens@gmail.com

Gospelkoret Joyful Nation
Susanne Sørensen tlf. 32 10 80 10

Gudstjenesteliste februar - marts
Søndag den 4. februar kl. 10
Gudstjeneste ved Benedikte Gyes
Lørdag den 10. februar kl. 10 og 11.30
Dåbsgudstjeneste ved Rose Marie
Tillisch
Lørdag den 10. februar kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste
med efterfølgende tøndeslagning
Søndag den 11. februar kl. 10
Gudstjeneste ved Rose Marie Tillisch
Søndag den 18. februar kl. 10
Gudstjeneste ved Niels Christian Poulsen
Torsdag den 22. februar kl. 17.15
Børnegudstjeneste/ulvetime
ved Marianne Mulnæs
Søndag den 25. februar kl. 10
Gudstjeneste ved Marianne Mulnæs
Søndag den 4. marts kl. 10
Gudstjeneste ved Rose Marie Tillisch
Lørdag den 10. marts kl. 10 og 11.30
Dåbsgudstjeneste ved Niels Christian
Poulsen

Søndag den 11. marts kl. 10
Gudstjeneste ved Niels Christian
Poulsen
Mandag den 12. marts kl. 19
Gospelgudstjeneste v. Rose Marie
Tillisch og Joyful Nation
Søndag den 18. marts kl. 10
Festgudstjeneste ved Benedikte
Gyes og Biskop Lise Lotte Rebel.
Torsdag den 22. marts kl. 17.15
Familiegudstjeneste/ulvetime
med efterfølgende spisning
Søndag den 25. marts kl. 10
Gudstjeneste ved Rose Marie Tillisch
Torsdag den 29. marts kl. 19
Skærtorsdag
Gudstjeneste ved Marianne Mulnæs
Fredag den 30. marts kl. 10
Langfredag
Gudstjeneste ved Rose Marie Tillisch

I år har Strandmarkskirken 50
års jubilæum og det fejrer vi
med jubilæumsuge i marts.

Aktivitetskalender for februar
Mandage:
Kl. 10: Hobbyværksted.
Vi tegner, maler og er kreative.
Tirsdage:
Kl. 14: Tirsdagskredsens Café
Hyggelige snakke, højskolesange
og kaffe (15 kr.).
Fredage:
Kl. 10: Håndarbejdskreds.
Vi hækler, strikker m.m. til basaren.
Kl. 10.45-11.45:
Legestue m. rytmik for børn på 6-12 mdr.
Kl. 12-13:
Legestue m. rytmik for børn på 0-6 mdr.
Torsdag den 8. februar kl. 18.30
Menighedsrådsmøde
Fredag den 9. februar:
Håndarbejdskreds og legestue aflyst
på grund af konfirmandevent

Tirsdag den 13. februar kl. 14
Kirkecafe, billedforedrag om Japan
Onsdag den 14. februar kl. 15
Herrehjørnet tager på tur
Torsdag den 15. februar kl. 19
Tro, eksistens og kaffebønner
Mandag den 19. februar kl. 19
Generalforsamling i Basargruppen
Onsdag den 21. februar kl. 9.30
Gravidsamtaler v. RM Tillisch
Torsdag den 22. februar kl. 17.15
Familiegudstjeneste/ulvetime
med efterfølgende spisning
Mandag den 26. februar kl. 16
Banko
Onsdag den 28. februar kl. 9.30
Gravidsamtaler v. RM Tillisch

Aktivitetskalender for marts
Mandage:
Kl. 10: Hobbyværksted.
Vi tegner, maler og er kreative.
Tirsdage:
Kl. 14: Tirsdagskredsens Café
Hyggelige snakke, højskolesange
og kaffe (15 kr.).
Fredage:
Kl. 10: Håndarbejdskreds.
Vi hækler, strikker m.m. til basaren.
Kl. 10.45-11.45:
Legestue m. rytmik for børn på 6-12 mdr.
Kl. 12-13:
Legestue m. rytmik for børn på 0-6 mdr.
Onsdag den 7. marts kl. 9.30
Gravidsamtaler v. RM Tillisch
Onsdag den 7. marts kl. 19
Kirkehøjskole
Torsdag den 8. marts kl. 18.30
Menighedsrådsmøde

Onsdag den 14. marts kl. 9.30
Gravidsamtaler v. RM Tillisch
Onsdag den 14. marts kl. 16
Sang og salmesjov for 2-4 årige
Onsdag den 14. marts kl. 19
Paneldebat
Torsdag den 15. marts kl. 19
Ungdomskoncert med
The New Divide fra USA
Lørdag den 17. marts kl. 10 og 11
Dukketeater
Lørdag den 17. marts kl. 12
Dukkeworkshop
Onsdag den 21. marts kl. 9.30
Gravidsamtaler v. RM Tillisch
Onsdag den 21. marts kl. 18
Herrehjørnet

Søndag den 11. marts kl. 11
Sogneindsamling

Torsdag den 22. marts kl. 17.15
Ulvetime

Mandag den 12. marts kl. 19
Gospelgudstjeneste og
jubilæumsuge-åbningsreception

Mandag den 26. marts kl. 16
Banko

Tirsdag den 13. marts kl. 14
Kirkecafé med Cantabo/Mads Risum

Faste ugentlige arrangementer
Hobbyværkstedet
Hver mandag kl. 10
I hobbyværkstedet bliver der primært tegnet og
malet, men andre hobbyaktiviteter - og nye
deltagere - er også meget velkomne.

Gospelkoret Joyful Nation
Øver i kirken hver mandag kl. 19.
Gospelkoret ved Strandmarkskirken Joyful Nation
blev startet tilbage i 1994, så koret kan næste år
fejre 25 års jubilæum.
Nuværende korleder er Sara Broberg og pianist
Amanda Wium og består pt af ca. 55 glade og
rytmiske sangere i alle aldre.
Alle nye interesserede er velkomne - især mænd.
Vi starter denne sæson op mandag den 5. februar.
Der vil være en lille optagelsesprøve efter aftale
med korleder mandag d.19/2-2018 fra kl. 17.30
Koret holder vinterferie i uge 7.
Tirsdagskredsens café
Hver tirsdag kl. 14
De søde frivillige sørger for, at der er
kaffe på kanden og sang fra
højskolesangbogen. Det koster 15,- kr.
at være med – og alle er velkomne!

Legestue med rytmik
Hver fredag
Kl. 10.45-11.45 for børn på 6-12 mdr.
Kl. 12-13 for børn på 0-6 mdr.
Vi synger starter med en halv times rytmik
sammen med Kirke- og kulturmedarbejder
Anne Dorthe Sunke.
Derefter er der tid til leg og kaffe.
Der er ingen tilmelding, så bare kom.
Kom også med i facebookgruppen:
Legestue med rytmik i Strandmarkskirken.

Håndarbejdskreds
Hver fredag kl. 10
Her bliver der hygget, strikket, syet
og hæklet fine ting, som sættes til
salg på kirkens basar til november.
Nye deltagere er meget velkomne.

Aktiviteter i februar
Fastelavnsgudstjeneste
Lørdag den 10. februar kl. 13.30
Fastelavnsgudstjeneste ved Rose Marie Tillisch med efterfølgende tøndeslagning.
Der er præmier til de bedst udklædte og selvfølgelig finder vi en kattedronning og
kattekonge. Der er også lækre fastelavnsboller til alle.

Kirkecafé med billedforedrag om Japan.
Tirsdag den 13. februar kl. 14
Kom og hør Marianne Mulnæs fortælle om
sin 14 dages spændende rundrejse i Japan
i november måned.
Marianne vil i denne rejsebeskrivelse indvie
os i de mange dejlige oplevelser.
Vi skal høre om og se billeder fra forskellige
steder og oplevelser med natur og kultur,
bjerge og kilder - og ikke mindst de flotte
templer.

Herrehjørnet
Onsdag den 14. februar kl. 15.30
Denne gang tager Herrehjørnet på udflugt til
Arbejdermuseet i København.
Vi mødes kl. 15.30 på Friheden Station og tager toget
til Nørreport Station. Museet er (på onsdage) åbent til
kl. 19.00, så vi har god tid til at se udstillingerne. Den
dag holder vores dygtige og uundværlige kok Wagn
Nykjær fri, men han har bestilt plads til os på
Restaurant Jacobsen på Kultorvet.
I skal medbringe 180 kroner i kontanter til museumsentre og middagsret.
Hertil kommer betaling for drikkevarer. For at opnå mængderabatten på
museumsentreen skal vi være mindst 10 deltagere.
Sidste frist for tilmelding til Niels Christian Poulsen er den 6. februar, se
kontaktinformationer andet sted i bladet.

Aktiviteter i februar - marts
Tro, eksistens og kaffebønner
Torsdag den 15. februar kl. 19
Der er ”Tro, eksistens og kaffebønner” med menighedsrådsformand Bea Nielsen i Strandmarkskirken.
Kom og del dine tanker. Her er blandt andet mulighed
for at drøfte hvad kristendommen er for en størrelse og hvordan man kan bruge troen i sin hverdag. Vi er
et åbent fællesskab for alle der har lyst til at tale om
kristendom og tro. Her er der plads til samtale, bøn,
hygge og kaffe. Alle er velkomne! Mere information
kan fås hos Bea Nielsen på tlf. 53 39 40 94.
Samtaler for Gravide
21. februar, 28. februar, 7. marts,
14. marts, 21. marts og 28. marts.
Alle gange 9.30 - 11.30
Få vendt dine tanker om det nye liv som mor med
andre gravide i et samtaleforløb, der tager
udgangspunkt i den nyeste forskning. Samtalerne
foregår fortløbende og ledes af sognepræst Rose
Marie Tillisch og jordemoder Elsbeth Sørensen.
Samtalerne omhandler alt fra at knytte
kærlighedsbånd til sit ufødte barn til de
bekymringer, man kan have.
Vi mødes i små grupper af max 4 gravide og tager
udgangspunkt i 6 temaer: Graviditeten, Det ufødte
barn, Dig som mor, En ny familie, Fødslen og Livet
med et lille barn.
Samtalerne foregår i Strandmarkskirken i et forløb
af 6 gange. Der starter nyt hold op efter påske.
Skriv gerne til sognepræst Rose Marie Tillisch på
rmt@km.dk, hvis tilbuddet har din interesse.
Ulvetime/børnegudstjeneste
Torsdag den 22. februar kl. 17.15.
Kom til hyggelig ulvetime med gudstjeneste i
børnehøjde ved Marianne Mulnæs efterfulgt af
fællesspisning. I dag skal vi høre om Paulus i
Damaskus og prøve noget, vi ikke har prøvet
før. Mon du tør?
Maden koster 20,- kr. for de voksne og er gratis
for børnene.

Aktiviteter i februar- marts
Så er der banko!
Mandag den 26. februar kl. 16
Kom og vær med til et par hyggelige timer,
støt et godt formål og vind måske også en
gevinst med hjem.
Det er frivillige fra basargruppen, der står
bag det hyggelige bankospil, hvor alle kan
være med.

Kirkehøjskole med Kristian Leth
Onsdag den 7. marts kl. 19
Kirkehøjskolens to foredrag i 1. halvår af 2018
foregår begge i Strandmarkskirken. Til det første
kommer forfatter, digter, journalist, tv-vært,
musiker, komponist (bl.a. af musikken til Herrens
veje), sangskriver, foredragsholder m.m. Kristian
Leth og holder et foredrag med overskriften
Er der plads til tro i kirken? Hvad er religion?
Hvad er tro? Kan det moderne menneske bruge
dem til noget?
Det andet foredrag er den 4. april. Det vil der
komme mere om i næste nummer.

Sogneindsamling
Søndag den 11. marts kl. 11
Hjælp med at samle håb ind til mennesker i nød.
En tur på 2-3 timer kan f.eks. give
overlevelsespakker til en måned for fire personer,
hjælp til at seks kvinder kan starte en insektfarm
og derved få proteinrig mad, bæredygtige
køkkenhaver til fem familier eller fiskeyngel til seks
familier, der så kan opdrætte fisk i den lokale sø.
Du kan tilmelde dig til kirke- og kulturmedarbejder
Anne Dorthe Sunke på tlf. 29161191 eller
strandmarkskirken@mail.dk.

Aktiviteter i jubilæumsugen
I år fylder Strandmarkskirken 50 år
Gospelgudstjeneste med Joyful Nation
Mandag den 12. marts kl. 19
Vi skyder jubilæumsugen i gang med en festlig
gospelgudstjeneste med Joyful Nation og
Rose Marie Tillisch.
Efter gudstjenesten fejrer vi at Joyful Nation
har været en stor og fast del af kirkens liv i
snart 25 år og åbner jubilæumsugen med et
glas vin/bobler.

Kirkecafé
Tirsdag den 13. marts kl. 14
Kammerkoret Cantabo under ledelse af Mads Risum synger højskolesange
med kirkecafeen. Eftermiddagen vil være en blanding af at koret synger samt
fællessange - og Mads Risum vil også undervejs fortælle om nogle af sangene.
Kaffe/kage 15 kr.

Sang og salmesjov
Onsdag den 14. marts kl. 16
Hvad mon der gemmer sig i kufferten?
Så skal der leges, danses og synges sammen
med Kirke- og kulturmedarbejder Anne Dorthe
Sunke.
Sang og salmesjov er for alle ca. 2-4 årige og
deres forældre. Der er ingen tilmelding, så bare
mød op og vær med til 45 minutters dejlig musik.
Tag også gerne søskende med, selv om de er
uden for aldersgruppen.

Aktiviteter i jubilæumsugen
I år fylder Strandmarkskirken 50 år
Paneldebat med bl.a. kirkeministeren
Onsdag den 14. marts kl. 19
Spændende paneldebat med oplæg og spørgsmål.
Karen Marie Søe Let Nielsen er ved at færdiggøre en PHD med stor undersøgelse
om befolkning og kirke nu med udsyn til fremtiden.
Otto Lundgaard Ringsted arbejder med at få flere kirkegængere i de nye
generationer og reflekterer over, hvor mange nye måder, vi kan/skal gøre det på.
Kristian Gylling Ågerup Hvedstrup vil holde
oplæg om kirken og traditioner og hvordan
vi møder folk, som ikke kender kirken eller
som er fyldt med fordomme.
Og sidst men ikke mindst vil kirkeminister
Mette Bock give sit input om kirkens
fremtid økonomi og rammer, bedre kirke
for færre penge, hører kirke og stat stadig
sammen i fremtiden?

Ungdoms-rock-koncert med The New Divide
Torsdag den 15. marts kl. 19
The New Divide er et kristent rockband fra USA med fire seje gutter, som forstår
at fyre den max af. De har spillet rundt om i verden siden 2006 for tusindvis af
mennesker - og nu har vi fornøjelsen af dem i Strandmarkskirken.
Man kan tjekke dem ud både på deres facebook og på youtube (thenewdivide).
Koncerten er gratis. Tag bare alle vennerne med!

Aktiviteter i jubilæumsugen
I år fylder Strandmarkskirken 50 år
Retro-konfirmationsfest
Fredag den 16. marts kl. 16
Festen er for alle i sognet (dog begrænset antal), men centreres
om konfirmander i Strandmarkskirken i årene omkring 1968.
Man vil kunne opleve – eller genopleve – et fint pyntet
konfirmationsbord samt taler, sange osv. som det så ud for 50 år
siden, og selvfølgelig er menuen tarteletter, suppe, steg og is.

Anne Gjelstrups og Birgit Hagesteds konfirmand- og menighedsrådshistorie
danner baggrund og de vil fortælle deres historie gennem billeder og tekst.
Der er oprettet en facebookside, hvor konfirmander fra dengang kan samles på.
Søg på ”konfirmationsfest anno 1968 i Strandmarkskirken”.
Pris for festen er 100 kr. incl. mad og drikkevarer til maden. Tilmeldingsfrist
torsdag den 1. marts enten på facebooksiden eller til Birgit. Yderligere oplysninger
Dukketeater ”Nøglen i havet”.
Lørdag den 17. marts kl. 11
Forestillingen varer 1/2 time og er egnet for børn fra 3 år og
deres voksne. Forestillingen foregår på dansk og meget enkelt
engelsk.
Forestillingen handler om Prinsesse Brunhilde, der løber
hjemmefra for at fiske, fordi Kong Hans og Dronning Ingefred
har alt for travlt. Om natten bliver hun spærret inde i et tårn af
en kæmpe sulten fisk. Men hun får hjælp af Fisker-Knud, som
sejler afsted. Men måske han også får brug for hjælp?
Forestillingens dukker og scenografi er lavet af drivtømmer og
andre naturlige materialer.
Der er frokost kl. 12 for dem, som har lyst til at være med
efter forestillingen og/eller deltager i workshoppen.

Dukkeworkshop - agernalfer og mosmonstre
Lørdag den 17. marts kl. 13
Lav dine egne fantasifulde væsner med kogler,
knogler, tang, bogskaller, rønnebær, græskarkerner,
visne blade og meget meget mere - og tag dem med
hjem! Agern-alfer møder mos-monstre, når fantasien
slippes løs i denne workshop, som er for alle over 3
år - og børn under 10 år, skal have en voksen med.
Max deltagerantal er 30 børn. Tilmelding er først til
mølle på strandmarkskirken@mail.dk.

Aktiviteter i jubilæumsugen
I år fylder Strandmarkskirken 50 år
Festgudstjeneste med biskop Lise-Lotte Rebel med
efterfølgende reception
Søndag den 18. marts kl. 10
For at afslutte en festlig jubilæumsuge, er der søndag
kl. 10 gudstjeneste ved Biskop Lise Lotte Rebel og
vores egen Benedikte Gyes.
Efterfølgende er kirken vært ved en reception med let
mad og drikke.
Der vil være festlige underholdningsindslag under
receptionen til at afslutte jubilæumsugen.

Flere aktiviteter i marts
Herrehjørnet
Onsdag den 21. marts kl. 18.
I jubilæumsmåneden marts er
programmet tæt og
lokalebelægningsprocenten høj, så
også i den måned mødes vi en
onsdag, til en sædvanlig
sammenkomst med spisning og en
god film. Tilmelding til Niels Chr.
Poulsen.

Ulvetime/børnegudstjeneste
Torsdag den 22. marts kl. 17.15.
Kom til hyggelig ulvetime med gudstjeneste i
børnehøjde ved Marianne Mulnæs efterfulgt
af fællesspisning.
I dag tager Paulus alle børn med i fængsel,
indtil forældrene synger så højt, at der
kommer jordskælv og de kan slippe fri igen.
Tør du være med? Maden koster 20,- kr. for
de voksne og er gratis for børnene.

Aktiviteter i marts
Eftermiddagsbanko
Mandag den 26. marts kl. 16.
Kom og vær med til at spille banko og få en
snak over kaffe og kage et par hyggelige
timer. Alle er velkomne til at deltage. Det er
frivillige fra basargruppen, der arrangerer og måske er du heldig at vinde?

Andre aktiviteter i Strandmarkskirken
Flygtningefællesskabet
De frivillige der står bag
flygtningefællesskabet arrangerer
fællesspisning for danske familier og
nytilkomne flygtningefamilier.
Her er der plads til åbent samvær,
samtale og kulturmøde.
Hvis du vil vide mere eller ønsker at
være med, kan du kontakte Lisa
Kjær på tlf. 28 37 26 50.

Juniorkonfirmander
Alle børn i 3. klasse kan blive
juniorkonfirmander i
Strandmarkskirken. Som
juniorkonfirmand hører man nogle af
kirkens vigtigste fortællinger, man lærer
om hvad der sker i kirken til hverdag og
gudstjeneste – og man går på
opdagelse i alle kirkens kroge.
Undervisningen starter mandag den 19.
februar og juniorkonfirmanderne mødes
i kirken om mandagen frem til
pinsegudstjenesten søndag den 20.
maj, hvor de får overrakt deres diplom.
Der er delt foldere ud til skolerne.
Flere informationer kan fås hos Kirkeog kulturmedarbejder Anne Dorthe
Sunke.

Venskabsmalerier i kirkerummet
Præst Rose Marie Tillisch og kunstner Sibelle Tværmoes har sammen med
konfirmanderne i Strandmarkskirken arbejdet med temaet ”Gud er venskab”. Det
er der kommet nogle meget fine malerier ud af, som nu er hængt op i
kirkerummet.
Konfirmanderne har i hold malet og derefter skrevet en tekst til deres maleri.

F.eks. hænger der et smukt maleri med et stort træ, hvortil Nanna, Alberte,
Frederikke, Cecilie, Mie, Emma og Jocefina har skrevet: ”Vi har lavet dette maleri
for at vise, hvad et venskab er. Vi har lavet maleriet sådan at der både er de
gode og de dårlige ting et venskab indeholder. Inde i hvert blad står en ting om
hvad et venskab indebærer. I de røde blade står der de dårlige ting som svigt og
jalousi, og i de grønne blade står der de gode ting som kærlighed og glæde.”
Alle er velkomne til at
lægge vejen forbi og se
de flotte malerier.

Børnesiden.
Farvelæg, skriv navn og alder på, klip ud og aflever i kirken,
så bliver den hængt op på en af kirkens opslagstavler.

