Kirkenyt juli og august 2017

Samtaler for gravide

Nybagte mødre har været
glade for at deltage i
kirkens tilbud om
samtaler for gravide.

Herrehjørnet tager
på tur til Bakken

Herrehjørnet starter
sæsonen med en festlig
tur til Bakken.

Legestue for
de mindste

Der er salmer og sange
på programmet, når
legestuen starter op igen
efter sommerpausen.

Nyt fra
menighedsrådet

Den tidligere præstebolig
er solgt - og planerne om
at renovere kirkens
kælder er begyndt at
tage form.

Din kirke - dit valg!

Kalundborg dannede rammen
om årets sommerudflugt.
På turen var der både besøg i

Strandmarks Sogn

Aktivitets kalender

Onsdag den 16. august kl. 9.30
Samtaler for gravide

Onsdag den 19. juli kl. 9.30
Samtaler for gravide.

Onsdag den 16. august kl. 10.00
Tanker før søndagen

Onsdag den 19. juli kl. 17.00
Samtaler for gravide

Fredag den 18. august kl. 10.00
Håndarbejdskreds

Fredag den 28. juli kl. 10.45
Legestue for børn på 6-12 måneder

Tirsdag den 22. august kl. 14.00
Tirsdagskreds

Fredag den 28. juli kl. 12.00
Legestue for børn på 0-6 måneder

Onsdag den 23. august kl. 17.00
Samtaler for gravide

Tirsdag den 1. august kl. 14.00
Tirsdagskreds

Torsdag den 24. august kl. 10.00
Udflugt til Christianshavn

Torsdag den 3. august kl. 15.00
Herrehjørnet på tur til Bakken

Torsdag den 24. august kl. 18.00
Herrehjørnet

Fredag den 4. august kl. 10.00
Håndarbejdskreds

Torsdag den 24. august kl. 19.00
Tro, eksistens og kaffebønner

Fredag den 4. august kl. 10.45
Legestue for børn på 6-12 måneder

Fredag den 25. august kl. 10.00
Håndarbejdskreds

Fredag den 4. august kl. 12.00
Legestue for børn på 0-6 måneder

Fredag den 25. august kl. 10.45
Legestue for børn på 6-12 måneder

Tirsdag den 8. august kl. 14.00
Tirsdagskreds

Fredag den 25. august kl. 12.00
Legestue for børn på 0-6 måneder

Fredag den 11. august kl. 10.00
Håndarbejdskreds

Mandag den 28. august kl. 16.00
Eftermiddagsbanko

Fredag den 11. august kl. 10.45
Legestue for børn på 6-12 måneder

Tirsdag den 29. august kl. 14.00
Tirsdagskreds

Fredag den 11. august kl. 12.00
Legestue for børn på 0-6 måneder

Onsdag den 30. august kl. 9.30
Samtaler for gravide

Tirsdag den 15. august kl. 14.00
Tirsdagskreds

Torsdag den 31. august kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
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i måneden kl. 16.00 – 16.45 fra september til juni.
Sæt kryds i kalenderen – og glæd dig
til nogle sjove, syngende, hoppende,
dansende eftermiddage i kirken
sammen med Ulla Schejbel Nielsen.

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.
De mindste hygger sig i
kirkens legestue.

Undervisningen starter i uge 39 og
juniorkonfirmanderne mødes i kirken
en gang om ugen frem til børnejulegudstjenesten den 9. december, hvor
de får overrakt deres diplom.

Legestue med rytmik
og babysalmesang

Der bliver i efteråret 2017 oprettet
juniorkonfirmandhold mandag eftermiddag og tirsdag eftermiddag.
Tilmeldingen
åbner
på kirkens
hjemmeside den 1. september. Mere
information kan fås hos Ulla Schejbel
Nielsen.

Hvert hold starter med en halv times
babysalmesang og rytmik med Ulla
Schejbel Nielsen. Efter sangen er der
tid til leg, kaffe og hygge. Der er
ingen tilmelding til kirkens legestuer man møder bare op.

Samtaler for gravide

Efter en lang sommerpause starter
legestuen op igen fredag den 28. juli.
Kl. 10.45 er det for børn på 6-12
måneder og deres forældre og kl.
12.00 er det for børn på 0-6 måneder
og deres forældre.

Sang og salmesjov

Der er sang og salmesjov for de 2-3
årige og deres voksne den 2. onsdag
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I Strandmarkskirken mødes gravide
med præst Rose Marie Tillisch og
jordemorder Elsbeth Sørensen til
samtaler for gravide.
”For mig har gravidsamtalerne givet
mulighed for at skabe et helt særligt
rum til at fokusere på barnet i maven
og give det kærlig opmærksomhed og
omsorg”, fortæller Lea Thordsen, som
er en af de nybagte mødre der har
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Lea Thordsen er en af dem der har
benyttet sig af kirkens tilbud om
samtaler for gravide.

Elsbeth og Rose Marie har det seneste stykke tid fået billeder af nyfødte
babyer fra de første deltagere i
gravidsamtalerne. De optager løbende nye deltagere på formiddagsholdet, ligesom de som noget nyt
åbner op for gravidsamtaler først på
aftenen.

benyttet sig af tilbuddet mens hun var
gravid.
Til samtaler for gravide skaber Rose
Marie Tillisch og jordemoder Elsbeth
Sørensen tid, ro og et fortroligt rum til
at dele store og små tanker om graviditet og de forventninger der knytter
sig til den. ”Kombinationen af en
præst og en jordemoder som facilitatorer for møderne har fungeret virkelig godt med henblik på at få både de
fysiske og psykiske forandringer, der
sker under en graviditet belyst fra
forskellige vinkler”, fortæller Lea, der
synes det var en dejlig oplevelse at
møde andre gravide og dele de
tanker man som gravid kunne gå med
i et fordomsfrit rum.

4

Læs mere om samtaler for gravide på
www.strandmarkskirken.dk, hvor du
også finder datoer, tidspunkter og
information om tilmelding.

Herrehjørnet tager
på Bakken

Torsdag den 3. august tager Herrehjørnet en tur til Bakken. Vi mødes på
Friheden Station kl. 15.00 og tager
toget til Klampenborg Station og derfra videre til Bakken. Her spiser vi i
”Den Hvide Hest” kl. 18.00, hvor man
f.eks. kan købe stegt flæsk ad libitum
og ½ l. øl, en vand eller et glas vin for
185 kr. pr. kuvert.
Af hensyn til bordbestillingen skal
tilmelding ske senest torsdag den 27.
juli til Niels Christian Poulsen på tlf.

Kirkenyt

Det koster 20,- kr. at deltage i turen
og transport er for egen regning.
Tilmelding på kirkekontoret senest
tirsdag den 22. august.

Tanker før søndagen

Sammen med Benedikte Gyes læser
vi søndagens tekster og diskuterer,
hvad vi forstår ved dem og hvordan
de kan belyse vores liv i dag.

Tag med herrehjørnet på tur
til Bakken.

21 61 78 02 eller mail: ncp@km.dk.
Det vil være en fordel, hvis I har aftalte penge med. Vi håber på godt vejr
og mange deltagere, så vi sammen
kan bekræfte, at der er noget om
snakken…
Herrehjørnet har efterårssæsonens
første sædvanlige sammenkomst
torsdag den 24. august kl. 18.00.
Tilmelding til Niels Christian.

Vi ser også på, hvilke salmer, der
kunne være aktuelle til søndagens
højmesse. Datoerne for efteråret er
onsdag den 16. august kl. 10.0012.00 og onsdag den 11. oktober
kl. 10.00-12.00.

Hyggelig rundtur på
Christianshavn med
menighedskredsen.

Udflugt til Christianshavn
Menighedskredsen står bag en
hyggelig tur til Christianshavn torsdag den 24. august. Vi mødes på
Friheden Station kl. 10.00 og tager
bus/metro til Christianshavn Torv.
På Christianshavn går vi en tur og ser
blandt andet hvor "Huset på Christianshavn" blev optaget. Tage og Birgit
viser rundt og fortæller undervejs. Tag
din madpakke med - så finder vi et
hyggeligt sted at slå os ned og spise.

Strandmarks Sogn
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Tro, eksistens
og kaffebønner

Torsdag den 24. august kl. 19. 00 er
der ”Tro, eksistens og kaffebønner” i
kirken. Denne gang bliver temaet: At
være menneske. Mere information
kan fås hos Bea Nielsen på tlf. 53 39
40 94. Alle er velkonme!

Hobbyværksted
Der er sommerferie i hobbyværkstedet – men de frivillige har lovet at
være klar igen med pensler, blyanter,
papir og andet grej den første
mandag i september.

Håndarbejdskreds
Eftermiddagsbanko

Mens der endnu står ”sommer” i
kalenderen, holder de frivillige fra
basargruppen efterårets første omgang eftermiddagsbanko. Det sker
mandag den 28. august kl. 16.00.
Kom til et par hyggelige timers
samvær med kaffe og kage – og så
selvfølgelig banko!

Håndarbejdskredsen tager hul på en
ny række hyggelige formiddage i
kirken med strikkepinde, hæklenåle,
garn og kaffe. Første gang efter sommerpausen er fredag den 4. august
– og derefter mødes håndarbejdskredsen hver fredag kl. 10.00. Nye
deltagere er altid velkomne.

Garn og strikkepinde er klar
- nye deltagere er altid velkomne i håndarbejdskredsen.
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Tirsdagskreds

Joyful Nation

Efter en lang sommerpause er de
frivillige bag tirsdagskredsen igen klar
med kaffe, kage og sang fra højskolesangbogen fra tirsdag den 1. august.

Efter en skøn sommerkoncert er
gospelkoret Joyful Nation gået på
sommerferie. Koret starter op igen
mandag den 4. september kl. 19.00,
hvor nye sangere er meget velkomne.

I tirsdagskredsen er der plads til alle,
så læg vejen forbi kirken en tirsdag
kl. 14.00 og nyd en eftermiddag i godt
selskab. Kaffe og kage koster 15,- kr.

Flygtningefællesskab

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, skal du kontakte
Lisa Kjær på tlf. 28 37 26 50.
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Jazz på kirkepladsen

Lørdag den 2. september kl. 14.00 er
der koncert på kirkepladsen. Her
bliver den gode stemning leveret
Fanjazztic, der spiller populære jazznumre.

Flygtningefællesskabet samler
danske familier og nytilkomne
flygtninge til fællesspisning, leg
for børnene og kulturmøde.
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Festgudstjenesten i maj bød blandt andet på ”kirkerap ” med præsterne.

Festgudstjeneste
og menighedsmøde

Søndag den 21. maj var der festgudstjeneste og menighedsmøde i Strandmarkskirken. Her kunne man blandt
andet høre et kor fra Asker i Norge,
være med i en debat om tro og høre
menighedsrådets
orientering
om
kirkens drift.

Menighedsrådsmøder

Der er menighedsrådsmøde torsdag
den 31. august kl 19.00. Menighedsrådsmøder er åbne for alle og
indledes med spørgetid. Dagsorden
og relevante bilag kan ses på kirkekontoret i åbningstiden.
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Visionsdag

Søndag den 27. august holder menighedsrådet visionsdag for kirkens
personale og menighedsråd. Her vil
der blive arbejdet med, hvad vi som
kirke vil, hvad der er vores vision og
fokus - og hvilke aktiviteter vi vil satse
på.

Kirkekontoret

På kirkekontoret møder du kordegn
Hanne Lunah Lund og kordegn Sonja
Rose Hallberg.
Kontoret er lukket om fredagen i
perioden 30. juni – 11. august.

Kirkenyt

Kirkebil

Nyt fra menighedsrådet

Transport til tirsdagskredsens møder
skal bestilles på kirkekontoret senest
kl. 12.00 samme dag.

Det udtryk bruger vi ikke i Strandmarkskirken, vi kunne godt, men jeg
personligt vil meget hellere bruge
"Brikkerne i puslespillet falder stille og
roligt på plads".

Transport til søndagens gudstjeneste
skal bestilles på kirkekontoret inden
kl. 13.00 fredagen før man ønsker at
komme afsted.

Deadline

Kirkenyt redigeres af kirke- og kulturmedarbejder Ulla Schejbel Nielsen.
Der er deadline for september og
oktober udgaven den 10. august.
Kirkenyt kan også læses på kirkens
hjemmeside - og hvis man ønsker at
få Kirkenyt tilsendt, skal man kontakte
kirkekontoret.

"Jacta est alea" betyder "Terningen er
kastet". Udtrykket stammer fra
Suetons Cæsar-biografi kap. 32.

At holde kirken kørende, at udvikle
kirken, at holde alle glade og at gøre
kirken til et levende sted... alt dette er
et puslespil som kræver at alle byder
ind. I Strandmarkskirken byder alle
ind, og heldigvis for det, derfor er det
en fornøjelse at være menighedsråd i
Strandmarkskirken.

Mange nyder solen på de nye bænke på kirkepladsen.
Bænkene har fine symboler på ryglænet.

Strandmarks Sogn
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Jan Kjellerup Olesen er formand for Strandmarks Sogns
Menighedsråd der står for driften af Strandmarkskirken.

Den seneste puslespilsbrik som er
faldet på plads er salget af vores
præstebolig beliggende Hvidovrevej
408. Alle detaljer er faldet i hak, alle
hjørner er slebet til, underskrifterne er
i hus og skødet er godkendt. En
anden puslespilsbrik som er ved at
falde på plads er underetagen. Vi har
i menighedsrådet alle nikket til den
retning/ide som underetageudvalget
har fremlagt og givet dem grønt lys til
at arbejde videre.

og aktivt hus - men det går godt, rigtig
godt. Det er derfor med ro i sindet, at
jeg kan ønske alle i og omkring
Strandmarkskirken en god og velsignet sommer.
På vegne af menighedsrådet
Jan Kjellerup Olesen

Der er stadig mange brikker som skal
falde på plads, sådan er det i et stort
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Gudstjenester

Søndag den 6. august kl. 10.00
8. s. e. trinitatis - Matt. 7,15-21
ved Marianne Mulnæs

Søndag den 2. juli kl. 10.00
3. s. e. trinitatis - Luk. 15, 1-10
ved Marianne Mulnæs

Lørdag den 12. august kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
ved Niels Christian Poulsen

Lørdag den 8. juli kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
ved Rose Marie Tillisch

Søndag den 13. august kl. 10.00
9. s. e. trinitatis - Luk. 16,1-9
ved Niels Christian Poulsen

Søndag den 9. juli kl. 10.00
4. s. e. trinitatis - Luk. 6,36-42
ved Rose Marie Tillisch

Søndag den 20. august kl. 10.00
10. s. e. trinitatis - Luk. 19,41-48
ved Benedikte Gyes

Søndag den 16. juli kl. 10.00
5. s. e. trinitatis - Luk. 5,1-11
ved Marianne Mulnæs

Søndag den 27. august kl. 10.00
11. s. e. trinitatis - Luk. 18,9-14
ved Rose Marie Tillisch

Søndag den 23. juli kl. 10.00
6. s. e. trinitatis - Matt. 5,20-26
ved Niels Christian Poulsen
Søndag den 30. juli kl. 10.00
7. s. e. trinitatis - Luk. 19,1-10
ved Niels Christian Poulsen

Der tages forbehold for ændringer i
gudstjenestelisten.

Et kor fra Asker i Norge bidrog til den gode stemning
ved festgudstjenesten i maj.

Strandmarks Sogn
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Adresseliste
Sognepræst (Kbf)
Rose Marie Tillisch
Tlf. 41 42 34 86
rmt@km.dk
Mandag er fridag

2. organist Randi Gislason
Tlf. 21 43 00 08
randigislason@hotmail.com

Sognepræst Marianne Mulnæs
Strandmarksvej 25
Tlf. 21 66 77 43
mmul@km.dk
Mandag er fridag
Sognepræst
Niels Christian Poulsen
Tlf. 21 61 78 02
ncp@km.dk
Fredag er fridag
Sognepræst Benedikte Gyes
Tlf. 21 19 55 06
bgyes@km.dk
Fri i lige uger og alle fredage
Kordegne
Hanne Lunah Lund
og Sonja Rose Halberg
Strandmarksvej 38
Tlf. 36 78 20 06
strandmarks.sogn@km.dk
Træffes: Mandag, tirsdag, onsdag og
fredag kl. 9.30 - 13.00
samt torsdag kl. 14.30 - 18.00
Kirketjenere
Lars Bonde og Gitte Hattens
Tlf. i kirken: 36 78 63 76
lars_strandmarkskirken@hotmail.com
eller GitteHattens@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder
Ulla Schejbel Nielsen
Tlf. 29 16 11 91
strandmarkskirken@mail.dk

Menighedsrådsformand
Jan Kjellerup Olesen
Tlf. 22 17 10 50
jan@kjellerupolesen.dk
Kirkeværge Lars Riber Broberg
Tlf. 60 62 53 17
lrbroberg@hotmail.com
De Grønne Pigespejdere
Karin Laursen tlf. 28 33 76 66

Gospelkoret Joyful Nation
Susanne Sørensen tlf. 32 10 80 10
Gospelkoret Trinity
Claes Wegener
trinitygospel@trinitygospel.dk
Risbjerg Kirkegård
Tlf. 36 78 36 16
Strandmarkskirken
Strandmarksvej 38 - 2650 Hvidovre

Organist Lars Petersen
Tlf. 36 77 35 00 eller 60 13 26 79
lars.organist@gmail.com

www.strandmarkskirken.dk

