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2017 — et begivenhedsrigt år
2017 vil altid stå som et skelsættende år for vores menighed. Efter i årevis at have talt om,
hvordan vi skulle forny rammerne om menighedens liv, blev 2017 året, hvor vi kunne tage en
ny kirkebygning i brug. Der er grund til at være taknemmelig for, at vi har fået en dejlig og
brugervenlig kirkebygning, og det er skønt at se lokalerne fungere godt både til gudstjenester,
spisning, undervisning, koncerter, korøvelser og små og store samlinger for forskellige
grupper.

Tak
Ved den festlige indvielsesdag den 9. april, Palmesøndag, sagde vi tak til
dem, der har trukket det store læs i forbindelse med byggeriet. Den tak vil vi
gerne gentage her. Tak til jer, der har kørt utallige ture til genbrugsstationen,
til jer der har stået for indretning og udsmykning, lyd og lys, til jer, der har
dokumenteret det hele i ord og billeder. De sidste forhandlinger med
entreprenøren om forskellige forhold, der skal rettes og justeres, er endnu
ikke færdige, og derfor skal der lyde en særlig stor tak til Helmut Lueken. Vi
har haft en særdeles kompetent og ihærdig byggeansvarlig, og vi kan glæde
os over, at Helmut fortsætter, indtil vi er helt i mål. Endnu ser udeområderne
lidt ufærdige ud, men i løbet af 2018 skulle alt blive smukt og grønt rundt
omkring kirken, inkl. parkeringspladserne, der indtil nu mest har været
skiftevis støvede eller mudrede.

I forbindelse med den
nye kirke har vi også
fået nyt logo
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Der skal også igen lyde en stor tak til enhver, der har ydet økonomisk til projektet, enten
ved at forhøje jeres menighedsbidrag eller ved at give en særlig gave til byggeriet (eller
begge dele!). Hvis vi fortsætter med at give godt, kan vi i hurtigere nedbringe den gæld, vi har
på byggeriet.
For mange år siden var der nogen, der havde visioner for en kirke på Herlev
Hovedgade og gjorde den til en realitet. Der var nogen, der havde visioner for at bygge
menighed og kirke i Hvidovre. Den økonomiske gevinst ved salget af Broholmkirken er en
meget væsentlig årsag til, at vi kan være, hvor vi er i dag i Herlev. I nye rammer er det nu vores
tur til at bygge menighed til vores tid på dette sted.

Efter i mange år at have måttet holde to julegudstjenester for at få plads til alle, kunne vi i år udnytte, at vi let
kan slå de to sale sammen og skabe bedre plads. Sådan blev der plads til omtrent 230 børn og voksne ved
juleaftensgudstjenesten kl. 15.00.

Fokus
Efter lang tid med fokus på mursten, er det tid igen at minde os
selv om, at en menighed består af levende sten. I evangelierne
er der fire bud om at elske. Jesus siger, vi skal elske Gud, vores
næste som os selv, og vi skal elske den, der er os fjendtligt
stemt. Det har været temaet for Ole Lundegaards prædikener i
efteråret, og han vil fortsætte med det endnu et stykke tid ind i
2018. Sammen skal vi i det nye år arbejde med at gøre dette
konkret: Hvordan elsker jeg Gud, hvordan elsker jeg min næste,
mig selv, og – måske sværest – den, der er mig fjendtligt stemt?

Kærlig opmærksomhed

Gud
Fjenden

Næsten

Mig selv
15. december 2017
19-22

Med dette som fokus er vi overbevist om, at vi som
Korskirken Herlev
menighed vil fokusere på det, en kristen menighed netop er til
for: At tage imod Guds kærlighed, leve i den og at give den Fokus på at elske Gud, sin
næste, sig selv og den, der er
videre til andre.

mig fjendtligt stemt. Et andet ord
for at elske er at “være
opmærksom på.”
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Kirkerummets front er nu komplet med nadverbord
og kors i buen over dåbsgraven. Kors og borde er
tegnet af Torsten Wang Baungaard og udført af
Jesper Jørgensen

Fremtidige medarbejdere
I 2017 har vi forsøgt at finde en medarbejder på halv tid til at styrke vores arbejde med børn
og musik. Det er ikke lykkedes. Vi har efterfølgende indset, at stillingsbeskrivelsen var for bred.
Derfor søger vi i øjeblikket en medarbejder alene til børneområdet. Vi håber, at 2018 bliver
året, hvor vi kan sige velkommen til en ny medarbejder til at arbejde sammen med vores
frivillige om BørneKapow mm. Samtidig søger vi sammen med Lyngby menighed at skabe et
tilbud om børnegospel for både små og større børn.
Til maj vil vi kunne sige velkommen til Bodil Højbak Møller, der er teologistuderende på
Københavns Universitet, og som indtil nu har tilhørt Kristuskirken/Regen. Vi ansætter Bodil i en
uddannelsesordning, hvor hun arbejder en dag om ugen for os, samtidig med at hun
fortsætter sine studier.

Endnu en tak
For mit (Oles) vedkommende blev 2017 et år præget af eftervirkningerne efter sygdom sidste
vinter. Det har taget tid at finde kræfterne igen, og jeg har stadig ikke de samme kræfter som
før. Men det har som altid været dejligt at mærke menighedens støtte og omsorg. Jeg føler
mig privilegeret over at kunne være præst, og jeg føler mig privilegeret over at kunne være det
i Korskirkens menighed. En stor tak til alle jer, der under mit sygefravær tog hånd om
gudstjenester og andre opgaver. Ikke mindst en stor tak til Ole Jørgensen, der i årets løb har
aflastet mig med mange opgaver. Det er en stor gave, at vi i menigheden har to erfarne
emeritusser i Bjarne Willer og Ole Jørgensen.
Med disse ord vil vi ønske alle menighedens medlemmer og venner et velsignet 2018
Ann-Britt Klarholt

Ole Lundegaard

menighedsrådsformand

Præst
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