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Taastrup Nykirke

Adventskransen

Af Thomas
Laurberg Vedel,
sognepræst

J

eg tror, at de fleste
danskere ved, hvad
en adventskrans er,
og mange af os har også
et forhold til den, fordi
den vækker gode minder.
Jeg husker adventskransen
fra min barndom, hvor min
familie ofte mødtes første
søndag i advent til kaffebord
om eftermiddagen. Mens vi
sad der i den julepyntede
stue, blev der snakket og grinet hen over kaffekopperne,
og der blev budt fade rundt
med kager og min mosters
hjemmebagte æbleskiver. Og
når vi børn så havde fået
spist en tilpas mængde kage,
og de voksne var kommet
godt i gang med at ordne
verdenssituationen hen over
kaffebordet, løb vi børn rundt
og legede i huset, eller også
sad vi på vores værelser og
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kiggede i legetøjsbutikkernes
juleblade, der bugnede med
billeder af legetøj. Sådan
kunne vi sidde og drømme os
hen til juleaften, hvor vi forhåbentlig ville få nogle af de
gaver, vi havde ønsket os.
Selve adventskransen stammer egentlig fra 1839, hvor
den tyske teolog Johan Hinrich Wichern introducerede
den i sit missionsarbejde. I
forhold til de adventskranse,
vi kender i dag, var der dog
en forskel, idet Wicherns
krans havde fire store lys,
- et for hver søndag i advent,
og derudover havde den også
et antal mindre røde lys. De
små lys varierede i antal, afhængig af antallet af hverdage fra første søndag i
advent til juleaften. Wichern
brugte i første omgang et
kasseret vognhjul til kransen,

hvilket tyder på, at han har
været inspireret af tidligere
tiders kransetradition, hvor
symbolikken i hjulet går igen.
Det første ly
s er Ordet,
talt af Gud,
det skabte liv
, hvor alt va
r øde,
med fuglesan
g, med blom
ster,
der sprang
ud,
med glæde
over marke
ns grøde.
Det andet ly
s blev tænd
t i Betlehem
Guds Søn st
,
eg ned fra H
imlens høje
og delte jord
en med os so
m sit hjem
med al dens
fryd og al de
ns møje.
Det tredje ly
s har intet øj
e set,
det lyser ge
nnem hjerte
so
rgen
og melder,
det umulige
er
sket,
det tredje ly
s er påskem
orgen.
Det fjerde ly
s har ild fra
alle tre,
en pinseglød
i vores hjerte
,
så vi for dem
, der intet ly
s
kan se,
kan tænde ku
n en lille ke
rte.
Af Johannes
Johansen 19
63

Taastrup Nykirke

I middelalderen betragtede
man f.eks. adventskransen
som årets hjul, der op mod
årets mørkeste dag havde
drejet en hel omgang og nu
ville bringe solen og lysere
tider tilbage. Hen imod
,
1860 erne begyndte man
også at pynte adventskransene med gran, og de stikkende grannåle vækker
associationer til tornekronen
på Jesu hoved ved korsfæstelsen.
For Wichern var det også vigtigt, at lysene havde nogle
bestemte farver. Han valgte
farven hvid, som symboliserer uskyld og farven rød, som
er kærlighedens farve, men i
andre kirkelige kredse foretrak man farven violet, som
er kirkens liturgiske farve i
adventstiden.
I Taastrup Nykirke har vi
også en adventkrans, som
hænger i kirkerummet i hele
julemåneden. Ved hver højmesse tænder vi et nyt lys i
kransen, som en glædelig
nedtælling til julen, der er på
vej, og som en glædelig erindring om det lys, der blev
tændt i verden, da Kristus
blev født julenat. I løbet af
adventstiden er der en meget
smuk salme, der plejer at gå
igen ved gudstjenesterne,
fordi den fortæller meget om
symbolikken i advenskransen. Det er salme nr. 87, som
du kan læse til venstre.
Rigtig glædelig jul til jer alle
sammen.

Menighedsrådsmøder

SOGNEBLADET

11. januar, 2022 kl 1900
8. februar, 2022

Oplag: 6.000

Møderne er åbne for offentligheden,
så man er meget velkommen til at
overvære dem.
Dagsorden for mødet kan fås på
kirkekontoret eller på hjemmesiden
tre hverdage før mødets afholdelse.

Ansøgning om julekurv
Menighedsplejen har mulighed for at
støtte børnefamilier med beskeden indtægt med en julekurv. Ansøgning kan
hentes på kordegnekontoret, Birkedalsvej 2, fra den 16. november.
Ansøgningen afleveres samme sted
senest tirsdag d. 7. december.

Kontakt
Allan Overgaard
tlf. 21 67 03 33
Redaktion:
Allan Overgaard (ansvh. redaktør)
Torben Evald Hansen
Preben Pedersen
Hans-Henrik Berg Jakobsen
Henrik Vinther (Kirkeværge)
Esben Gade (Organist)
Thomas Laurberg Vedel
Sognebladet kan du hente som
pdf-fil fra kirkens hjemmeside,
eller du kan blive skrevet op på
kirkekontoret og få bladet sendt
på e-mail.
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Taastrup Nykirke

Foredrag

SYNG SAMMEN

»Tyskerbørns«
historie og vilkår

- alle kan være med

Biblens kvinder
-vore bibelske formødre

Torsdag d. 20. januar

Søndag d. 20. februar

kl. 14.30-16.30
Foredragsholder
Henry Granum:
Hvor der er krig, fødes der
børn med forældre fra de stridende parter. Såvel under som
efter krigen har samfundet
svært ved at håndtere sådanne
»i seng med fjenden forhold«,
og det er ikke mindre problematisk for lovgivningen.

kl. 14.00-16.00
Foredragsholder
Hanne Lise Rosenberg:
Biblen myldrer med kvinder,
der ikke kun har haft stor indflydelse på bibelhistoriens
gang men historiens gang i
det hele taget.

Silkefund langs
Silkevejen

Torsdag d. 17. februar
kl. 14.30-16.30
Foredragsholder
Anne Hedager Krag:
Silkevejen er et netværk af
karavaneveje fra Kina til
Europa, der har været kendt
siden Kr.f. De hidtil ældste
fund af kinesisk silke er fra den
syriske oaseby Palmyra. Der
vises lysbilleder fra Palmyra.

Kvinderne i Bibelen
Foredragsrække på
3 søndage i foråret:
1. foredrag 20. februar
2. foredrag 20. marts
3. foredrag 24. april
Brochurer ligger klar i
december 2021 i kirken/kontor.
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Kvinder har igennem årtusinder brugt biblens kvinder som
et spejl, som de har spejlet sig
i og ladet sig inspirere af og
brugt som rollemodeller for
deres eget liv.
Kønsroller og familiemønstre,
religiøse og politiske argumenter henter til stadighed
næring fra fortællingerne om
dem.

Foredrag
markeret med
stjerne kræver
tilmelding senest
tirsdagen før.
Ring til: Birgit Eckhoff
tlf. 40 85 91 19
eller Ulla Jensen
tlf. 22 61 31 11
Afholdes på Solsortevej 1
Der serveres kaffe/te,
boller og kage

Søndagsforedragene
er gratis og kræver ikke
tilmelding.
Kaffe og kage koster 30 kr.
Afholdes i kirkens tilbygning.

Torsdagene
2. december,
6. januar og
3. februar
kl. 19–21
Alle inviteres til at deltage i
SYNG SAMMEN.
Vi har sikkert alle mærket,
hvor godt det er at møde
andre i et fællesskab. Derfor
håber vi at se rigtig mange til
vore fællessangsaftener.
Kevin Edelvang er organist ved
Stefanskirken på Nørrebro.
Salmernes og sangenes rige
billedunivers understøttes af
en spændende introduktion,
og en god historie – og ikke
mindst af et engageret akkompagnement – alt sammen
noget Kevin står for.
For kaffe og brød 20 kr.

Søndag den 16. januar
kl. 11.00 i Sognegården
Fokus på Bibelsk sjælesorg
Med oplæg og praktiske øvelser, hvor vi tager livtag med
spørgsmålet ”hvorfor er der så
meget lidelse i verden”? præsenteres vi for hvad Bibelsk
sjælesorg er af sognepræst
Helle Møller Jensen, som også
er feltpræst med udsendelser
til bl.a. Irak.
De næste to år vil vi støtte
Bibelselskabet i deres arbejde
med at udbrede Bibelsk sjælesorg ude i verden og herhjemme. Du kan læse mere
om Bibelsk sjælesorg på bibelselskabet.dk
Vi serverer en let frokost.

Koncerter

Taastrup Nykirke

gere, som har sunget sammen i 13 år. Julekoncerten vil
indeholde et udsnit af vores
dejlige julesange, både traditionelle og utraditionelle.

Onsdag den 1.
december kl. 19-21
Har du lyst til at starte julemåneden på en ny og sjov
måde? Så kom til Moving
Gospels julekoncert.
Vi er et gospelkor bestående
af glade amatører i alle aldre.
Vi elsker at synge, og vi giver
den gas med både swingende
gospelhits og smukke julesange, der rører hjertet. Der
bliver også lejlighed til selv at
synge med, så julestemningen for alvor kan indfinde sig.

Koret vil bl.a. synge Johannes
Møllehaves »De hellige tre
konger«, som er en humoristisk gendigtning på vers om
de hellige tre kongers rejse til
Bethlehem med gaver til det
nyfødte Jesus-barn.

Onsdag den 19.
januar kl. 19.00

Vi skal også synge nogle fælles julesange/salmer. Efter
koncerten vil koret være vært
ved en lille forfriskning.

En oplevelse i sang, toner og
fortælling kredsende om Hellig tre konger, men med afstikkere til nytår og jul.

GRATIS ADGANG
Billetter kan hentes på ”Høje
Taastrup Seniorkors” hjemmeside.

Mange forfattere og komponister har gennem tiderne
ladet sig inspirere af den
medrivende fortælling om de
hellige tre konger – det er
der kommet spændende og
fantastiske værker ud af. Ved
koncerten vil der blive fremført værker af R. Strauss, H.
Wolf, T. Dubois og andre.

Så kom og hyg dig et par timer
i selskab med os og gå glad og
varm ind i julemåneden.
GRATIS ADGANG

JULEKONCERT
Høje Taastrup Seniorkor
under ledelse af
Camilla Britt Donovan

Søndag den 12.
december kl. 15.00
Høje Taastrup Seniorkor er et
kor på 50 glade, aktive san-

Søndag den 9.
januar kl. 14.00
Arrangementet foregår i kirken, hvor der som sædvanligt
vil blive serveret souljazz
med et godt groove.

Alle værker bliver introduceret på underholdende vis –
mestendels gennem anekdoter, men også gennem musikalske virkemidler og
udlægning af teksterne.

Midtvejs er der også mulighed for at få sig en kop kaffe,
et stykke kransekage eller et
glas med bobler for dem,
som har lyst.

Sopran Sofia Warden-Bigom
fører publikum gennem koncerten foruden at synge. Hun
akkompagneres på orgel og
klaver af Esben Gade, der til
daglig beklæder embedet
som organist ved Taastrup
Nykirke. Også han vil bidrage
med at introducere værkerne.

GRATIS ADGANG

GRATIS ADGANG
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Børn

Taastrup Nykirke

Kirkens børneaktiviteter
er meget populære
Babysalmesang

Børnerytmik

Taastrup Nykirke og kirkens
musikpædagog Ditte
Rejnholdt Jensen inviterer
indenfor til babysalmesang for
forældre med børn i alderen
3-12 mdr.

Kom og vær med, når Taastrup
Nykirke og musikpædagog
Ditte Rejnholdt Jensen inviterer indenfor til børnerytmik for
børn i alderen 1-3 år.

Med salmer, rim og remser,
tørklæder, rasleæg og sæbebobler stimulerer vi barnets
sanser og motorik samt styrker kontakten og det musikalske samspil mellem forældre
og barn.
Babysalmesang er en god mulighed for sognets nybagte
forældre til at aktivere, stimulere og præge deres små børn
samt møde andre forældre fra
området.
Foråret byder på to forløb
der strækker sig over 7-8
gange og ligger på
mandage kl. 11.00 (6-12
mdr.) og kl. 12.00 (3-6
mdr.).
Opstart d. 24.01 samt
d. 4.4
Det er gratis
at deltage,
og tilmelding
kan ske til
kirkens kontor.

Se mere på kirkens hjemmeside.
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Vi hopper og danser, synger
og siger rim og remser, vi spiller på trommer og rasleæg og
fanger sæbebobler, alt sammen for at stimulere og styrke
barnets sanser, motorik, musikalitet og sociale kompetencer.
Vigtigst er det dog, at vi sammen skal udforske verden og
have det sjovt med musik og
leg.
Foråret byder på to forløb
der strækker sig over 7-8
gange, og ligger på
mandage kl. 10.00 (1-3 år)
samt torsdage kl. 15.45 (12 år) og kl. 16.45 (2-3 år).
Opstart d. 24.01 / 27.01
samt d. 4.4 / 21.4

Det er gratis
at deltage,
og tilmelding
kan ske til
kirkens kontor.

Se mere på kirkens hjemmeside.

Julegudstjenster
for børn
Fredag den 24. december
kl. 10.00, 11.30 og 13.00

Festlige familiegudstjenester,
hvor Nisseorkestret spiller og
præsten fortæller historie.

Fastelavn for store
og små
Søndag den 27. februar
kl. 14.00

Vi holder fastelavnsfest i
kirken. Vi mødes til en festlig
familiegudstjeneste for både
store og små, hvor vi håber, at
alle børnene vil komme udklædte. Under gudstjenesten
medvirker Piratorkestret og
FDF’erne, og bagefter slår vi
katten af tønden på parkeringspladsen. Vi runder det
hele af med at hygge os og
spise fastelavnsboller i Sognegården, hvor vi kårer de bedste udklædninger samt
kattekonger og -dronninger.
Så kom og vær med til det, vi
håber bliver byens bedste
fastelavnsfest.

Voksne

Taastrup Nykirke

Kyndelmisse
gudstjeneste

Herrerummet

Onsdag den 2. februar
kl. 18.30

Tirsdage i ulige uger
kl 13-15

Kyndelmissen er den tid på
året, hvor man fra gammel
tid fejrer, at halvdelen af vinteren er gået og lyset vender
tilbage.

Møderne foregår i Korsrummet
på Birkedalsvej 2, og vi mødes
hver anden tirsdag i ulige uger
kl. 13-15. Det koster kun 30
kr. pr. gang.

Kunstudstilling

Ann Lund
Wahlberg

Nærmere oplysning

Gudstjenesten er en stemningsfuld og hyggelig familiegudstjeneste, hvor vi starter i
den mørklagte kirke, og bagefter hygger vi os i Sognegården med at spise pandekager
og drikke kaffe og saftevand.

Mødedatoerne og eventuelle
aktiviteter ser du på hjemmesiden. Ring eller send din
e-mailadresse til Jørgen
Eriksen, så vil han sørge for,
at du løbende bliver orienteret
om aktiviteterne i Herrerummet.
Kontakt: Jørgen Eriksen,
tlf. 24 61 95 30 og e-mail:
jeriksen@post6.tele.dk

Menighedsplejen har brug
for din hjælp!
Menighedsplejen støtter
betrængte familier i
Taastrup Nykirke Sogn.
Det foregår hovedsagelig
ved uddeling af julekurve,
tilbud om ferieophold for
børnefamilier, arrangementer i Vandtårnsparken
samt tilskud til Værestedet
Paraplyen på Kingosvej.

Du kan blive medlem af menighedsplejen ved at henvende
dig til kirkekontoret på Birkedalsvej 2, tlf. 70 10 02 16 (tryk
1). Det koster 50 kr. pr. år.

Indtægterne kommer hovedsagelig fra indsamlinger i kirkebøsserne i Taastrup Nykirke
samt en andel af overskuddet
fra Danmission Genbrug.

Ønsker du at donere et beløb
til menighedsplejen, kan
beløbet overføres til bankkonto 4448 (reg.) 16550019
eller via MobilePay 61015.

Hvis du vil hjælpe med, siger
du det til kontoret, og du vil
blive kontaktet af menighedsplejen.

Ann Lund Wahlberg udstiller i Taastrup Nykirke fra
den 23. januar til den 27.
marts 2022. Der er fernisering efter højmessen den
23. januar, hvor der vil
blive serveret snacks og
bobler.
I mange år malede Ann Lund
Wahlberg kun på hobbyplan,
men i 1998 blev hun tilbudt
et stipendiat af de Mund- og
Fodmalende Kunstneres Forening, så hun kunne dygtiggøre sig indenfor kunsten.
Ann Lund Wahlberg ynder at
male sarte poetiske akvareller og akrylbilleder med et
budskab om håb og glæde
over livet. Hun elsker at male
engleballerinaer, der med
deres høje hæle og ballettrin
danser rundt på lærredet og
minder os om, at vi med
vores ord og væremåde kan
være som engle for hinanden
og dermed gøre livet lettere og
sjovere for dem omkring os.
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Gudstjenester
Højmesse søndag d. 5. december kl 10.00
ved Anders Nilsen (2. søndag i advent)
Højmesse søndag d. 12. december kl 10.00
ved Maria Rosted Smith (3. søndag i advent)
Højmesse søndag d. 19. december kl 10.00
ved Maria Rosted Smith (4. søndag i advent)
Juleaften fredag d. 24 december:
Kl. 10.00: Julegudstjeneste for børn (Se omtale side 6)
ved Thomas L. Vedel og Anders Nilsen
Kl. 11.30: Julegudstjeneste for børn (Se omtale side 6)
ved Thomas L. Vedel og Anders Nilsen
kl. 13.00: Julegudstjeneste for børn (Se omtale side 6)
ved Thomas L. Vedel og Anders Nilsen
kl. 14.30: Julegudstjeneste: ved Johanna R. Daugaard
kl. 16.00: Julegudstjeneste: ved Johanna R. Daugaard

Kontakt
Kordegne- og
Personregisterkontoret
Kordegne Mona Westh og Vibeke Larsen
Åbent tirsdag og onsdag kl. 10-13,
torsdag kl. 16-17 og fredag kl. 10-12.
Birkedalsvej 2, DK-2630 Taastrup
Tlf. 70 10 02 16 (tryk 1)
Email: taastrupnykirke.sogn@km.dk
Præster
Maria Rosted Smith kbf.
Tlf. 70 10 02 16 (4) - mard@km.dk
Træffes efter aftale.
Thomas Laurberg Vedel - Tlf. 70 10 02 16 (4)
tlv@km.dk - Tlf. tid: ons/tors/fredag 9-10

Højmesse lørdag d. 25. december kl 10.00
ved Maria Rosted Smith (Juledag)

Anders Nilsen - Tlf. 70 10 02 16 (4) ann@km.dk - Tlf. tid:ons/tors/fredag 10-11

Højmesse søndag d. 26. december kl 10.00
ved Thomas L. Vedel (2. juledag/Sankt Stefans dag)

Johanna Røjkjær Daugaard
Tlf. 70 10 02 16 (4) - jord@km.dk

»Ro til tro« aftengudstjeneste tirsdag d. 28. december
kl. 19.45-21.00 ved Maria Rosted Smith

Kirketjenere
Mads Eilstrup - Tlf. 70 10 02 16 (3)
kirketjener@taastrupnykirke.dk

Nytårsgudstjeneste lørdag d. 1. januar kl 15.00
ved Anders Nilsen
Højmesse søndag d. 2. januar kl 10.00
ved Maria Rosted Smith (Helligtrekongers søndag)
Højmesse søndag d. 9. januar kl 10.00
ved Thomas L. Vedel (1. s. e. Helligtrekonger)
Højmesse søndag d. 16. januar kl 10.00
ved Maria Rosted Smith (2. s. e. Helligtrekonger)
Højmesse søndag d. 23. januar kl 10.00
ved Johanna R. Daugaard (3. s. e. Helligtrekonger)
»Ro til tro« aftengudstjeneste tirsdag d. 25. januar
kl. 19.45-21.00 ved Maria Rosted Smith
Højmesse søndag d. 30. januar kl 10.00
ved Anders Nilsen (4. s. e. Helligtrekonger)
Kyndelmissegudstjeneste onsdag d. 2. februar kl 18.30
ved Thomas L. Vedel (Se omtale side 7)
Højmesse søndag d. 6. februar kl 10.00
ved Maria Rosted Smith (Sidste s. e. Helligtrekonger)
Højmesse søndag d. 13. februar kl 10.00
ved Thomas L. Vedel (Septuagesima)
Højmesse søndag d. 20. februar kl 10.00
ved Maria Rosted Smith (Seksagesima)
»Ro til tro« aftengudstjeneste tirsdag d. 22. februar
kl. 19.45-21.00 ved Maria Rosted Smith
Højmesse søndag den 27. februar. Kl. 10.00
ved Anders Nilsen (Fastelavns søndag)
Fastelavnsgudstjeneste og fastelavnsfest
søndag d. 27. februar. Kl. 14.00 (Se omtale side 6)
ved Thomas L. Vedel og Johanna R. Daugaard

Nina Birgitte Uth - Tlf. 70 10 02 16 (3)
nina@taastrupnykirke.dk
Sognemedhjælper
Ditte Rejnholdt Jensen
ditte@taastrupnykirke.dk
Organist og sangere
Esben Gade - Tlf. 70 10 02 16 (5)
organist@taastrupnykirke.dk
Albin Ahl og Per Jellum, kirkesangere
Kirkegårdsleder og gartnere
Mark Langhoff - Tlf. 70 10 02 16 (2)
kg-mark@taastrupnykirke.dk
Allan Mouritsen - Tlf. 70 10 02 16 (2)
kg-allan@taastrupnykirke.dk
Per Møller - Tlf. 70 10 02 16 (2)
kg-per@taastrupnykirke.dk
Ellen Serup - Tlf. 70 10 02 16 (2)
kg-ellen@taastrupnykirke.dk
Formand
Torben E. Hansen - Tlf. 30 20 64 46
Kirkeværge
Henrik Vinther

Taastrup Nykirke
Mere information om kirkens aktiviteter,
historie og kunst på kirkens hjemmeside
taastrupnykirke.dk

