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KIRKE/NYHEDER

GUDSTJENESTER

HANS TAUSENS KIRKE

Lør 01.06 kl. 12
Lars Ahlmann Olesen
– dåbsgudstjeneste

www.hanstausenskirke.dk

Søn 02.06 kl. 11
Lars Ahlmann Olesen

H.T. PÅ TUR I JUNI

Søn 09.06 kl. 11
Birgitte Kvist Poulsen

Hans Tausen-klubben er en oplevelsesklub for alle mobile seniorer på
Bryggen. Vi mødes i kirken klokken
13.00 og tager af sted med selvbetalt
offentlig transport.

Søn 16.06 kl. 11
Lars Ahlmann Olesen
Søn 23.06 kl. 11
Ghita Katz Olsen
Søn 30.06 kl. 11
Lars Ahlmann Olesen

Søn 07.07 kl. 11
Lars Ahlmann Olesen
Søn 14.07 kl. 11
Lars Ahlmann Olesen

Sommerens
gudstjenester
Folder med sommerens gudstjenester kan hentes i kirken, på kirkekontoret eller downloades på kirkens
hjemmeside fra fredag den 31. maj.

Studentermenighedens kor Samklang under ledelse af Sofie Schelde
afholder i år sommerkoncert tirsdag
den 11. juni klokken 20.
Koncerten sker i samarbejde med
Kammerkoret Broccoli under ledelse
af Hanna Rosa Jørgensen. På programmet er blandt andet Three Flower
Songs af den amerikanske komponist
Whitacre. Derudover vil korene hver
for sig opføre sommersatser af blandt

Nyt fra biblioteket

Invitation til alle forældre med
småbørn på Bryggen
Islands Brygge Bibliotek
inviterer til inspirations- og
brugermøde om bibliotekets tilbud »Det selvbetjente bibliotek« mandag den
24. juni klokken 17-19.30 i
Kulturhuset Islands Brygge.
Vi vil fortælle om projektet »Sæt spor i biblioteket«
og desuden kort fortælle
lidt om tendenser inden for
biblioteksudvikling,
især
om hvordan vi åbner op for
brugerinvolvering.
Bagefter vil vi gerne høre
jeres mening om, hvad
vi skal gøre for at blive et
endnu bedre bibliotek – når

vi ikke selv er der, og hvad
I kunne tænke jer at bruge
bibliotekets lokaler til om
aftenen og i weekenden.
På Islands Brygge Bibliotek vil vi konstant arbejde
for at forbedre biblioteksbesøget for Bryggens børn og
forældre. Det næste års tid
har vi fået tildelt seks timer
om ugen til at fokusere på at
forbedre vores tilbud til jer i
den selvbetjente åbningstid
og til at sætte forældredrevne initiativer i gang.
Det kan være svært at nå
at hente børn, spise aftensmad, finde babysitter med
mere og så også gå til møder. Derfor inviterer vi hele
familien til at komme. Der
vil undervejs være spisning

Blå spejdere med
skæg og blålys
Arrangement 4. juni ved kulturhuset.
Tag børnene, en god ven
eller naboen under armen
tirsdag den 4. juni og oplev en sommeraften med
masser af spejderaktiviteter omkring Kulturhuset
Islands Brygge fra klokken
18.30 til 20.30.
Aftenen vil også inklude-

Sogne- og studenterpræst
Birgitte Kvist Poulsen
Træffes i kirken efter aftale.
Tirs-fre kl. 12-13 på tlf. 40 14 64 26.
På Universitetet, Njalsgade 126, 23.3.06:
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12-13
Tlf. 35 32 80 17 / 40 14 64 26. Mandag fridag

Hvis du vil vide mere, så kan du kontakte sognemedhjælper Harald Stoltenberg på telefon 61 20 18 76 eller
mail: hmst@km.dk
Ellers mød op i kirken klokken 13.
Ingen tilmelding – gratis servering.

Sommerkoncert med Samklang
og Kammerkoret Broccoli

Søn 21.07 kl. 11
Ghita Katz Olsen

re lejrbål, sang og løvejagt.
Bag arrangementet står de
blå spejdere på Amager,
som består af cirka 800
børn, unge og ledere fra forskellige spejdergrupper på
Amager. Arrangementet er
gratis og en årlig tradition,
hvor alle er velkomne.  lgb

for både voksne og eventuelle medbragte børn.
Der er også mulighed for,
at en af vores kollegaer kan
hjælpe med at underholde
jeres børn undervejs.
Af hensyn til bestilling
af mad må I meget gerne
tilmelde jer på enten
bibbry@kff.kk.dk eller telefon
33 66 32 20 senest 18. juni.

andre Morten Poulsen, Bo Holten og
Svend S. Schultz.
Der er en entrépris på 50 kroner, som
kan betales i døren ved ankomst.

Kirkens kontor
Halfdansgade 6,
2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96.
islandsbrygges.sogn@km.dk
Hverdage kl. 10-13, tirsdag tillige kl. 16-18.
Lørdag lukket.
Sognemedhjælper
Harald M. Stoltenberg
Tlf: 6120 1876 E-mail: hmst@km.dk
Træffes bedst telefonisk man-tors kl. 11-12.
Fredag fridag.
Kirketjener
Peter Hermansen
Træffes bedst kl. 9.00-10.00
Tlf. 32 95 26 25.
Organist
Britta Bugge Madsen (bbm),
brittabuggemadsen@gmail.com
Tlf: 33 14 24 55 / 32 54 41 86. Mandag fridag.

Meld dig ind igen

Nu skal du snart indmelde dig på
biblioteket for at kunne bruge det.
Af Kirsten Steen og Helle von
Essen, børnebibliotekarer
Har du oplevet problemer
med adgangen til det selvbetjente bibliotek?
Vi har I det forløbne år
haft nogle problemer med
den tekniske løsning. De
ansvarlige for projektet mener, at det vil løse sig, når
adga ngskont rolsystemet
kører op imod en ny database, som vi gerne skulle
komme på i juni.
Efter at have kørt som forsøgsprojekt i et år på Bryggen er det besluttet i Kulturog Fritidsforvaltningen, at
det er en god serviceudvidelse for borgerne i København, og Bryggens borgere
har vist, at man sagtens kan

give adgang til et ubemandet bibliotek.
Det er derfor besluttet, at
ordningen udvides til flere
biblioteker, kulturhuse og
sportshaller i København.
Hvilke vil blive afsløret, når
borgmester Pia Allerslev
åbner dem officielt i slutningen af juni.
Fremover vil det blive sådan, at hvis man er tilmeldt
adgangskontrolsystemet ét
sted, kan man bruge dem
alle. Vi får derfor en ny database, og det betyder, at de
fleste af jer skal indmeldes
igen. Medbring sundhedskort og andet id.
Hvornår, kan vi ikke sige
nu, men hold øje med vores
hjemmeside, Facebook og
opslag på bibliotekets døre.

Eksperter fortæller om UFO’er
Lørdag den 8. juni klokken
12 danner Kulturhuset Islands Brygge ramme om en
atypisk, men ikke mindre
særdeles spændende konference.
På programmet er nemlig
researcherne Robert Hastings fra USA og Timothy
Good fra Storbritannien,
som vil fortælle om de bedste militære UFO-observationer i USA og Storbritannien.
Konferencen er på en-

Sognepræster
Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen (gho)
Tlf: 32 54 03 94. E-mail: gho@km.dk
Træffes bedst telefonisk:
Tirsdag kl. 16-17,
onsdag-fredag kl. 12-13.
Mandag fridag.
Lars Ahlmann Olesen
Tlf: 3887 8414 E-mail: lao@km.dk
Træffes i kirken og på tlf: 3257 5698
Tirsdag kl. 16-17 og onsdag kl. 11-12
Træffes på Ulrik Birchs Allé 30
torsdag og fredag kl. 10-11. Mandag fridag

Onsdag den 5. juni klokken 13:
”Grundlovsdag i præstehaven”
Vi besøger Lars Ahlmann Olesen i
præsteboligen, hvor han serverer
kaffe og kage i haven. Sognemedhjælper Harald M. Stoltenberg serverer underholdningen, godt krydret
med grundlovsdag.
Onsdag den 26. juni klokken 13:
”Rundvisning i 8-tallet”
Vi besøger Harald M. Stoltenberg,
som bor i 8-tallet. Han tager os med
på rundvisning i det spændende byggeri, som blev kåret til verdens bedste bygning i 2012. Harald serverer
sandwich med noget koldt at drikke.
kaffen nydes på terrassen sammen
med den fantastiske udsigt.

Lør 06.07 kl. 12
Lars Ahlmann Olesen
– Dåbsgudstjeneste

Af Kirsten Steen og Helle von
Essen, børnebibliotekarer

30. maj 2013

gelsk, og entrebilletten koster 250 kroner.
Bag arrangementet står
Exopolitik Danmark, en
forening hvis mål er at få
regeringer rundt om i verden til at åbne op om UFOfænomener.
I starten af maj var formanden for foreningen,
Frederik Uldall, i Go Morgen Danmark på TV2 for at
fortælle om foreningen og
tidligere hændelser i luftrummet, som man ikke har

kunnet finde naturlige forklaringer på.
En af disse hændelser
handler om en episode i
december i Glasgow, hvor
et engelsk passagerfly var
ved at støde sammen med
et flyvende blåt og gult objekt. Piloterne så objektet,
men det kunne ikke ses på
radaren. Denne episode har
været holdt hemmelig, men
i sidste uge begyndte de engelske medier at skrive om
episoden.

Vor kære

Henny Rasmussen
✼ 16-7-1921
er stille sovet ind
den 18-5-2013
Irene og Niels
Annie og John
børnebørn og oldebørn
Bisættelsen har fundet sted.

find os på:

www.bryggebladet.dk

Exopolitik ønsker altså at
få sådanne hændelser frem
i lyset. Frederik Uldall fortalte også i programmet, at
han tror, at når mennesket
er parat til at tage imod
rumvæsener, så vil de måske dukke op. 
lgb
Arrangementet foregår
lørdag d. 8. juni kl. 12.
Billetter kan købes på www.
billetto.dk/ufo-konference
Restbilletter sælges i døren.

