
    

 

 

 
- vi mødes hver uge til bøn, refleksion og 

netværking 

Mahabba brænder for at motivere 

almindelige kristne til at møde deres 

muslimske naboer med venlighed og 

hjælpe kirker med at skabe liv og vækst i 

menigheden.  

Kontakt Jens eller Hanna for nærmere oplysninger. 

International  
gudstjeneste 

første søndag hver måned kl. 14   

i Nathanaels kirke,  
Holmbladsgade 19, 2300 KBH S 

 
Samværet fortsætter med kaffe/te  i 

sognegården 

 

Søndag, 1. december kl.14.00  
International gudstjeneste i Nathanaels kirke ved 

Ellen M. Gylling. Samværet fortsætter med 

adventshygge i sognegården arrangeret af 

Nathanaels sogns menighedspleje. 

 

Tirsdag 3. december kl. 19.00 
Mahabba- møde. 
 

Søndag 8. december kl. 11.00  

Højmesse i Nathanaels kirke ved Ellen M. Gylling. 

 

Mandag 9. december kl. 17.00  

Lysgudstjeneste for verdens flygtninge ved Biskop 

Peter Skov-Jakobsen og indvandrerpræst Niels 

Nymann Eriksen i Københavns Domkirke, 

Nørregade 8. 

 

Torsdag 19. december kl. 17.00  

International Christmas Carols, i Fredens Kirke, 

Ryesgade 68C. 

 

Tirsdag 24. december kl. 15.00 
Julegudstjeneste i Nathanaels kirke ved Ellen 

M.Gylling og Stefan Lamhauge Hansen. 

Tirsdag 24. december kl. 18.00 
Juleaften i Nathanaels sognegård med god 

mad og sjov. Pris 200 kr./ børn100 kr. (under 5 

gratis). Tilmelding senest 17.12 på kirkekontoret. 

Torsdag 26. december kl. 11.00 
2. juledags højmesse i Nathanaels Kirke ved Ellen 

M. Gylling. 

Lørdag 28. december kl. 17.00 
Gudstjeneste i Nathanaels Kirke ved Ellen M. 

Gylling. 
 

 
 

November 2019 

 

Fredag 1. november til  

søndag 3. november 
Til liv og glæde. Tværkulturelt centers 

multietnisk efterårskonference i Fredens 

Kirke, Ryesgade 68C. Mere info på: 

www.tvaerkulturelt-center.dk  
 

Søndag 3. november kl. 11.00 
Allehelgens højmesse i Nathanaels kirke ved 

Ellen M. Gylling og Stefan Lamhauge 

Hansen. 
 

Søndag 3. november kl. 14.00 
International gudstjeneste i Nathanaels 

kirke. Liturgi: Ellen M.Gylling. Prædiken: 

Cosmos Osakpamwan. Samværet 

fortsætter med kaffe/te i sognegården 

efter gudstjenesten. 
 

Tirsdag 5. november kl. 19.00 
Mahabba- møde. 
 

Tirsdag 12. november kl. 19.00 
Mahabba- møde. 
 

Søndag 17. november kl. 11.00 
Højmesse i Nathanaels kirke ved Ellen M. 

Gylling. 
 

Tirsdag 19. november kl. 19.00 
Mahabba- møde. 
 

Tirsdag 26. november kl. 19.00 
Mahabba- møde. 
 

 
 
 

 
 

 

Juleaften i sognegården 
24. december fra kl. 18.00 

 

Hyggeligt Juleaften i Nathanaels 

sognegård med frivillig indsats. 

Aftenen byder på mad, vin, kaffe, te, 

julesmåkager og julegodter, dans og 

sang om juletræet m.m. 

Pris 200 kr./ børn 100 kr. (under 5 gratis). 

Mere info og tilmelding på 

kordegnekontoret, tlf. 4241 5583  

senest 17. december. 

December 2019 

 

http://www.tvaerkulturelt-center.dk/


Sogne- og indvandrerpræsterne:  

 

Ellen M. Gylling  
Træffes på Mødestedet ons kl. 11-12 og i 
Nathanaels sognegård (Holmbladsgade 19)  
man 11-12, tir 13-14 og efter aftale. 
Tel. 39405004/eg@km.dk 
 

Jens Lind Andersen 
Træffes bedst efter aftale. Træffes som regel i 
Mødested Amager ons-fre kl. 11-12. Man fri. 
Tel. 23602557/ jelb@km.dk 

 

Tværkulturel sekretær: 

 

Hanna Vesalainen Hirslund  
Træffes på Mødestedet man-fre kl. 10-15.   
Tlf. 82325527/50419720 (mobil)   
hanna@modestedamager.dk  
 

Glædelig Jul og Godt Nytår 2020! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Mødested Amager 
Kvarterhuset 

Jemtelandsgade 3, 4. sal 

2300 København S 

Tlf. 82325527 

 
www.modestedamager.dk  
 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

     November-december 2019 

Community  
MØDESTED AMAGER 

Løbende tilbud:  

 Sprogcafé og lektiehjælp: Mulighed for 

hjælp til at lære dansk eller lektiehjælp 

til nydanskere, der går på sprogskole.  

  

Samtaler og sjælesorg: Mulighed for 

personlig samtale om det, der optager 

eller trykker dig eller om tro  

  

Praktisk hjælp og rådgivning: Rådgivning 

og hjælp til at læse brev fra kommune, 

læge eller andre private eller offentlige 

instanser  

 

Voksendåb: Vi tilbyder dåbsoplæring og 

voksendåb og evt. konfirmation. 

HVAD ER MØDESTED AMAGER  

Mødested Amager er et tværkulturelt 

arbejde. Vores vision er at være et 

mødested på Amager, hvor 

mennesker kan mødes og danne 

fællesskaber på tværs af etniske, 

kulturelle og religiøse forskelle i 

gensidig forståelse og respekt. 

Derudover ønsker vi at engagere os i 

lokalmiljøet og række en hjælpende 

hånd til nydanskere på forskellige 

måder. Mødested Amager ønsker 

også at formidle det kristne 

kærlighedsbudskab til kristne 

indvandrere og flygtninge og ikke 

døbte danskere på Amager. Det sker 

gennem den internationale 

gudstjeneste, Mahabba og 

fællesskab og samtale i mindre 

grupper.   

Mødestedet har tre medarbejdere, 

Ellen M. Gylling og Jens Lind 

Andersen, som er indvandrerpræster 

og også tilknyttet Nathanaels og 

Sundby kirker som sognepræster, og 

Hanna Vesalainen Hirslund, der er 

tværkulturel sekretær. Der er også en 

række frivillige medarbejdere tilknyttet 

stedet. Mødested Amager er et 

folkekirkeligt projekt, som begyndte i 

2003 og støttes af 14 menigheder på 

Amager. Kontakt medarbejderne for 

mere information om tilbud og 

arrangementer.  
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