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1 præster og medarbejdere

fra Arcot kirken i Indien synger ved

hqjmessen i Dyssegårdskirken 15.

juli 2001
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- eller lidt kluntet oversat til dansk "b6meledede familier."

skulle vi besgge en nyopdaget "børneledet
familie". Langt ude, midt i nogle bananlunde, lå et li1le lerklinet hus, hvor der for korl
tid siden var observeret, at der boede 10
b6rn alene. Faderen var død af AIDS i oktober sidste år. Moderen var blevet smittet og
havde nu AIDS i udbrud. Og som skik og
brug bpd sig, var hun flyttet hjem til sin egen
familie for at blive passet i den sidste tid.

I

Uganda gennemf6rer Det Lutherske Verdensforbund et omfattende program for at
st@tte ofrene for HIV/AIDS-epidemien. Projektet gennemføres 2 forskellige steder i lan-

det. Et af dem er

i

Rakai-provinsen, som

sandsynligvis er et af de steder i verden, der
har været hårdest ramt af epidemien.

vi har haft i
Danmark af African Children Choit er der
for nogle år siden i regi af Folkekirkens
Nødhjælp stiftet en st@tteforening BØRN I
AFRIKA, som samler penge ind for at kunne støtte arbejdet i Østafrlka blandt forældreløse børn. I den anledning var overlæge
Arne Skipper og jeg på besØg i april måned
2001 for at følge med i de projekter, vi er
På baggrund af de tre korbes6g

med

)'i.frrra,lLlrtlose bortt.

til at støtte.

George Ebong, en

af Det Lutherske

.sont leye

r ulette, CIIH. upril

2(.)0t

Mens firderen ler.ede. havde han realiseret
alle de r.ærdier. som fanrilien ejede. Til sidst
havde han sol-et den omkringliggende jord

Ver-

densforbunds programmedarbejdere, havde
vi skulle rejse til Rakai-distriktet, som er et landbrugsområde ved Victorias6ens vestlige bred for at opleve og se "Rakai Community Based Aids Proiect" i to
kommuner i Kooki og Kabula.

planlagt, at

til

På en af turene igennem distriktet i en 4hjuls trukket Toyota (andet kunne ikke komme igennem den glatte smattede r@de jord)

Hos sig havde bornene deres fannor. som
var stum. gammel o-u skrobelig, så hun var
ikke i stand til at hjælpe til. Det var bgrnene,
der skr-rlle hjælpe hencle. Den ældste var en
flot by'-rget dren-u pA bare l6 år og den yngste \,ar orr-rtrring 3 år. Den ældste kæmpede
hver dag fbr at holcie sammen på flokken.

naboerne for at kunne købe rnedicin.

Udgivet af menighedsrådet.
Ansvarshavende:

Annette Molin schmidt, Lene Fischer Pedersen, Lisbet Rømer og Vagn Frikke-schmidt

Iryk: Ekspres-Trykkeriet, Frederikshavn
Forsidebillede : Dyssegårdskirkens kirkeskib

Stof til næste kirkeblad skal være indleveret senest 16. november 2OO1
(periode 1. januar - 5. maj 2OO2)
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ATRIKA
Når børn i Afrika bliver forældreløse, er det
normalt, at bØrnene bliver placeret hos

deres bedsteforældre, onkler eller

tanter.

sådan børnefamilie, havde

vi mulighed for

at hjælpe 10 personer plus en gammel farmor på en gang.

Men Rakai-distriktet er så hårdt belastet af
forældreløse bøm, at familierne allerede har
optaget så mange slægtninge i familien, så
problemet ikke kan l6ses på den måde i 6je-

blikket.
Derfor levede denne børneflok ligesom 283
andre børnefamilier i de to kommuner alene
uden dagligt samvær med forældre med alle
de tab af overleveringer og formidlinger fra
forældre til børn, som det medfører.

Alle børnene - både drengene og pigerne var gået ud af skolen, fordi de ikke længere
havde råd til at betale skolepenge, skolebøger og uniform. De bestilte faktisk ikke

Gecrlqe og en socirlurbcjcler registrerer e;t CIIH

andet end at skaffe mad hver dag. Og da de
ikke længere havde hverkenjord, de kunne
dyrke eller en bananplantage, var det svært
at klare sig. De hjalp naboerne med at pas-

.ittnilie

Jeg vil aldrig nogensinde glemme den ældste drengs ansigtsudtryk, da det gik op for

ham, at vi mente det alvorligt med at hjælpe hans familie på fode igen, få børnene i
skolerne igen, få underspgt den lamme bror,

se markerne, plantagerne og passede deres

dyr, og på den måde kunne de lige netop
overleve. En af drengene var lam fra hoften
og ned, så han blev altid båret rundt på ryggen af den ældste bror.

give ham forskellige hjælpemidler og også
få ham i skole. Til slut sagde vi til den ældste, at han også skulle i gang med en uddannelse, selv om han var analfabet, samtidig
med at han skulle love os at blive ved med
at holde sammen på sine søskende, fordi vi
kunne se, han var god til at tage sig af dem.
Da smilte han til os.

Ved dette specielle besgg gav vi os meget
god tid. I bananplantagen viste nogle afb6r-

nene os deres fars og hans families
gravsted.

George Ebong og en socialmedarbejder
optog rapporter om hvert enkelt barn med
henblik på at iværksætte et effektivt hjælpeprogram for denne børnefamilie. Der blev
k@bt noget af jorden omkring huset tilbage,
så de selv kunne dyrke fBdevarer og blive
selvforsynende med mad. Samtidig fik man
børnene tilbage til skolerne, så de kan få en
uddannelse. Ved at gribe ind og hjælpe en

Det er muligt at få mere at vide om dette
arbejde og støtte det, ved at få tilsendt
BØRN I AFRIKA s nyhedsbrev, som kan
rekvireres hos Karsten Dam, Egetoften 9,
2900 Hellerup. Tlf. 39625009. E-mail:
karsten.dam@skolekom.dk. Nyhedsbrevet
udkommer 3 - 4 gange om året.
Vagn Irikke-Schnticlt
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hvor et tovværk sprang og en trosse ramte
ham i hovedet. Han blev så siden hjulpet til en
stilling som forvalter i firmaet Levisohn &
junr., men tilhørsforholdet til sØen fomægtede

Det er lykkedes os ad kringlede veje at tilvejebringe beretningen om Dyssegårdskirkens
kirkeskibs oprindelse og tilblivelse. Beretningen er skrevet af Erik Skjoldager, hvis mor
Ulla Skjoldager, som skibet er opkaldt efter,
boede på Melvillevej og var medlem af Dyssegårdskirkens menighedsråd

i over 25

sig aldrig.

Men nu

år.

til

skibsbyggeriet som fandt sted

i

slutningen af 30'eme.
Da Dyssegårdskirken havde haft til huse nogle år Dyssegårdsskolens sv@mmesal, fik
pastor Thyge Jacobsen den tanke, at der
manglede et kirkeskib.

Det begyndte med, at Alfred'Hansen henvendte sig til et trælastfirma, hvor han udspgte sig et knastfrit stykke tømmer godt en

Ulla Skjoldager snakkede med sin far om det
måske kunne have hans interesse at fremstille
et skib til kirken. Det viste sig, at det ville han

meter langt og af en anseelig tykkelse. Det fik
han bragt hjem til Nyboder, hvor han anbragte det på et par bukke oppe på loftet, hvor han
havde indrettet et lille værksted.

i

meget gerne.

Normalt la'n'er man den slags modelskibe
Bådsmand Alfred August Hansen. tbdt år
1868 og død 1951 i Københar,n. r'ar pensio-

opbr,gget på spanter med beklædning af siderne. men han fbretrak at forme bjælken og

neret fra den Kgl. Danske Marine som båds,
mand og boede som mange fra Holmens faste
stok i Nyboder! nærmere Suensons_eade -1-1 på

udhule den med stemmejern. Det må have
\'æret et træls arbejde. som jyderne siger, men
han var jo en sej gut. Som model havde han

første sal. Hans kærlighed til sØens iolk var
enorm. Han elskede at fortælle om sit liv
blandt djærve søulke. Således var han me-qer
stolt over at kunne berette om den tid. han

r

algt iie_uatten "Jylland", da han selv havde

sejlet med fregatten ''F,vn", som var søsterskib
til "Jr.11and". Han havde henvendt sig til mindestuen i N1'boder for at få nogle tegninger,
men de kunne vist iktrie hjælpe ham, så han
lar.ede det hele efier hukommelsen.

havde om bord på flådens skoleskib "Valk1,rien". hvor han var med til at uddanne flådens

kadetter. Og med stor f'orkærlighed fortalte
han om det togt, hvor han blandt andet havde
den senere norske kong Haakon som eler..

Da han sku11e udfbre rigningen af skibet, måtte han bære det ned i stuen. for ellers kunne
det iklie komme ned fra loftet på grund af de

Da han tillige var en habil marinentaler. har de han i den lille have, sor-r-r hørte til lejligheden, opsat et stort iærred på det planker'ærk.

meget snæ\'re fbrhold"

som adskilte de små haver. Her havde han

"Ulla" etter hans
eneste barn. og da hun havde et tæt forhold til

Skibet skulle

jo

have et navn, og han foreslog

Thv-ee Jacobsen at døbe det

maiet alle de skibe. han i trdens 1ob har de sej-

kirken. blev det ved det. Alfred Hansen har
toruden dette skib ogsil senere leveret et lignende til Rohoite kirke.

let med.
Desværre måtte han op-rire srt lir pii spen. da
han kom til skade ved apteringen af en båd,

B
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earb ej det af Vagn Frikke
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Ved efterårets første sognemøde torsdag den 2O. september kl. 19.30 skal
vi mØde Birgitte Thyssen, som i nogle år har været lektor i religionspædagogik i Løgumkloster og nu er sognepræst iN4ørkhøj kirke. Birgitte Thyssen er formand for folkekirkens nye
Dåbsklub, som formidler pædagogisk
materiale med inspiration til dåbsforældre som en hjælp til at komme i
gang med at tale med deres barn om
dåben og troen på Gud. Emnet
b er ør er også konfirmandforaeldre, for
hvordan kan vi holde denne dåbssamtale levende med vores halvvoksne
børn?

Næste rnøde finder sted onsdag den
21. november kl. 19.30 med professor Theodor Jgrgensen, som underviser i dogmatik ved Københavns Universitet og også er tilknyttet Helligåndskirken, hvor han af og til holder
gudstjeneste. Theodor J@rgensen ville
gerne kunne tilbyde forældre et
undervisningsforlgb om den kristne
tro i forbindelse med deres barns dåb
- ud fra den positive tanke, at det er
kun det, man kender til, man også

kan få glæde af. Denne aften vil
lægge vaegten på vores egne forudsætninger, når vi påvirker vores børn.
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som sædvanh-e i il der blive lejlighed til at høre god musik i Dyssegårdskirken også i etteråret 2001. Allerede søndag d,en26. augusr læggeivi ud
med en mr-rsikgudst-jeneste klokken 15.00. Som alle ved råder vi i vort kirkekor over et usædranlig goclr ensernble, og det ville være en skam ikke at
benytte sig af mr"rlighederne. Derfor kan vore saugere indimellem høres
som solister ved koncerter os rnLrsik_eudstjenester. I august er turen kommet
til Per .Iohannesson. der ud o\ er at \-ære bas i vort kirkekor. er musikskoleleder i Hørsholur os l or rist ticllisere har sunget i Radiokoret. Ved musikgudstjenesten s\,lr-qer han r re rker af Bach. Håndel og Mozart, og der bliver.
også plads

til

et par' lregrr) ,spirituals.

Den næste rTrusikgr-rdsrteneste finder sted søndag den 7. oktober klokken
15.00, og her bln er cler le.jlighed ti1 at hør-e. hvad vort hirkekor som ensemble kan præstere. Der er natLrligr is gratis adgang til musikgudsdenesterne.
Mini-orgelkoncerrenre i unriddelbar forlæn_eelse af højmessen har med
deres intime præg er rrolhsr publikur.n. der lørst over en kop kaffe i sognegården får en kort iutroduktion til de r ær'ker. der blir.er spillet. Der er to
sådanne arrangementer r elleralet: sonda_q den 9. september med Buxtehude, søndag den I 1 . ncrr enrber med Bachs c-mol passacaglia. organist Steen
Lindholm fortæller oe sprl1er. og clet hele rarer.ca. ell halv time. Tag gerne
højrnessen med!

Julekoncelten blir er tirsda_u deir 4. decer.nber klokken 20.00, på samme tid
den festlige optakt til julen og afslutningen på årets musikbegivenheder i
Dyssegårdskirken. Bachs berømte og prægtige kantate ,,wachet auf, ruft
uns die Stimrne" står på programmet sammen med et fyldigt uddrag af
o'Messias",
og naturli-qvis medvirker Koncertforeningens Kor og Kammerorkester under Steen Lindholms ledelse. Til denne koncert er der en entr6
på 50 kroner. Alle øvrige musikarrangementer har gratis adgang. velkommen!
Steen Lindholnt
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Søndag den 2. september
12. s. e. trin. Mark. 7, 31-37

k1. 10.30 Hpstguclstjeneste
Lisbet Rømer

Søndag den 9. september
13. s. e. trin. Luk. 10, 23-37

kl.

10.30
Lisbet Rømer

Mirti-orRelkoncert

Søndag den 16. september
14. s. e. trin. Luk. 17, 11-19

kl. i0.30

kl. 15.00 BQrnegudstj

Vagn Frikke-Schmidt

Gud skaber limmel o-q.it,t.ri
Vagn Frikke-Schmidt

Søndag den 23. september
Matt.6,21-34
15 s. e.

kl. i0.30

Onsdag den 26. september

kl.

Sgndag den 30. september
Luk. 7, I l-17
16. s. e.

kl.

trin.

rJ

=:
kl. ca. 11.45
ene

sr

t

Lisbet RØmer
19.30 Stillegudsrjetie,:;
Lisbet Romer
10.30
Vagn Frikke-Schmidt

trin.

:::::::,Søndåg

lTtr

kl.

den :1' oktober

.,,r.11i.,t§:,te:.iiia,:rr.,..:r.tuk., 14;.1-1

kirkekaffe
Rømer

kI. 14.00

Tirsdag den 9. oktober

\

10.30

Lisbet

1

-

l-.

i-i.i-H

l

\lu :rkguclstjetteste

Liibet R0irJr

Lisbet Rømer
Spndag den 14. oktober
18. s. e. trin Matt.22,34-46
S6ndag den 2i. oktober
19. s. e. trin. Mark. 2,1-12

kl.

10.30
Vagn Frikke-Schmidt
k1ii"10.30,:',ir

'r,:,:rr

r' i.. .--.

1

:Våsn'FiiklsiSchmidt

Spndag den 28. oktober
20. s. e.
Maft.22. 1-14

Lisbet Rømer

Ondsag den 31. oktober

kt.19.30

lrin.

Vapn'f'ritte,SctrmidLr.faiz6'isudstienestb; ,Canaerinokoret mqdvir,ke
Sgndag den 4. november
Allehelgensdag Matt. 5, 1-12

k1. 10.30 Kirkefrokost

Søndag den 11. november
22. s. e. trin. Matt 18. 2l-35

k1. 10.30
Vagn Frikke-Schmidt

Tirsdag den 13. november

kl.

Onsdag den 14. november

kl.

r.

kl. ca. 11.45 Mini orgelkoncert

14.00
Vagn Frikke-Schmidt
I

9.30 Stillegud.stieneste

Lisbet Rømer
Spndag den 18. november
23. s. e. trin. Matt.22, 15-22

k1. 10.30
Lisbet RØmer

Sønda-q den 25. nor,eilber
Siclste sondag i kilkearet

k1.10.30
Vagn Frikke-Sch;ritlL

\Iatt. l-i. i
Fredag clen .10. n.rr:nr':e

l. Li;,-'"

1::

Spndag den 'J. dei.':r.

-.:

Sond.lE oell
1. >.

l.:.

1--16

i

i. udrer: 1 ..,. -. - j
i.

itJruttl

\1.,...

l).

:

Spndag den 16. dec;mi-;r
3. s. i advent LLrk. 1.6I-St)

,.
l\:1

Søndag den 23. december
,1. s. i advent Joh. 3, 25-36

kl

i
i
l(1.-:r)

Vagn Frikle-Sehmidt

kl. i5.00 Blme- og ungdomsgudstienesre
(FDF'erne ntedvirker)
Lisbet Rømmer 0_s \ agn Fnkke-SclmL,

,

,-.

k1, 15.00r,,,

Julealten

LhcnFiikke:Sch{ddt

Luk.2,

1-14

Tir§dag,den,25';..decdiribei',"'

Juledas

l.

Joh.

.

",,

Matt. 10, 32-42

Søndag den 30. december

Julesønda,s Matt. 2, 13-23
Tirsdag den

1.

Nytårsdag

januar
Matt. 6, l-13

L6rclag clen
L6rdag den

L6rdag clen
L6rclag den

i''

Vlisn Frikke-Schmidt

l-14

Onsdag den 26. december

l. iuledre

kf..rrl0:30:ii,.ii

kI, 16,:30:: ,r' ,i:r ''':' ir -i: :,r:ri irr-,:
l
Lisb.et'.Røme,r,, :r:r''" :r',,,'r,i,,, r' :r'

,.r

Mandag den 2rl. december

k1.10.30
Lisbet Rpmer
k1. 10.30
Lisbet Rømer

kl

15.00 Nytårskur
Vagn Frikke-Schmidt

kl. 10.30 Vagn Fril<ke-Schmidt
kl. 10.30 Vagn Fril<ke-Schmidt
kl. iO.30 Lisbet Rømer
ki. 10.30 Lisbet Rømer

B. september
13. ol<tober
i0. no.;ember
B. december

i(irl<ebil senest lprclag inden I(1. i 1 .00 pa telefon 39 75 O1 OO'

Dd..§kCr',,ri
Kirkefrokoster. Søndag den 2. september og den 4. november 2001. Kom og nyd en
god fiokost. Tilmelcling til kirkekontoret tif. 39750100 sene st k1. 13.00 fredagen før. Pris
k. 30,00 ekskl. drikkevarer.

Kirkekaffe. Søndag den 7. oktober og den 2. december 2001 efter gudstjenesten i
foyeren.

Offentligt menighedsrådsmøde i sognegården, onsdag den 10. oktober kl. 19.30.
Offentligt rnenighedsrådsmøde i sognegården, onsdag den 28. november kl. 17'00'
Kirkens julefest. Fredag den

2t3. december

kl.

15.00 med sange, lege og fbrtælling' Både store

og srnå er hjertelig velkomnel Entr6 kr' 20.

Nytårskur. Tirsdag den
sted

januar

vil vi efter h@jrnessen, der på denne dag finder
hvor vi over en forfriskning får lejlighed til at

2OO2

15.00, samles i sognegården,
hinanden godt nytår.

kl.

@nske

1.

fortscetter side I
9

l

ADRESSER

DYSSEGÅNOSXIRKEN
Dyssegårdsvej 19, 29OO Hellerup
Vagn Frikke-schmidt (SP, kbfl, Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Tlf. 39 75 01 11
fai sg 75 O1 12. E-mail:vl§@tffi.dh og vfs@post4.tele.dk Træffes tirsdag kl. 16-18,
onsdag kl. 9-10, torsdag kl.17-18 og fredag kl.9-10. Mandag er fridag

Lisbet Rømer (SP), Dyssegårdsvej 116, 2860 Søborg. Tlf. 39 75 01 03
Fax 39 75 01 01, Tlf. privat:39 66 40 66. E-mail:lr@km.dk Træffes mandag, onsdag
og torsdag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18 ipræstekontoret Dyssegårdsvej 19,2900 Hellerup. Fredag er fridag

Kordegn Elisabeth Rehling, Dyssegårdvej 19,2900 Hellerup.Tlf.39 75 01 00
Fax 39 75 01 01. E-mail:Clre@krn.dk Træffes mandag{redag k|.10-13, tirsdag tillige
k|.16-18 og lørdag kl. 10-12

Organist Steen Lindholm, Rønnebærvei 82, 2840 Holte. Tlf. 45 41 08 39
Fax 45 42 54 55. E-mail: Lndi-roln@rrosi8ieipll
Kirketjener Kurt Faber Pedersen, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup.
Tlf. 28 12 23 07 . Træffes som regel kl.9-12 undtagen mandag
2. Kirketjener SeyedV. Hashemi, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup.
Tlf. 28 12 23 A7. Træffes mandag og efter aftale undtagen fredag

Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen, Ellebakken 11, 2900 Hellerup.
Tlf. 39 62 59 22. Fax 39 62 59 32. E-mail: $j,:-åfldqaa{{l§et[l-i*'r.ll.
Kirkeværge Benny Møller, Polarvej 17, 2gOO Hellerup. Tlf. 39 69 64 99
Canterinokoret: Else Hougaard, dirigent. Tlf. 32 58 24 95
Dyssegård Sogns Menighedspleie: Lis Juul, formand.Tlf.39 67 81
Besøgstjeneste: Brita Johansen. Tlf. 39 67 16 54

0B

Dyssegård Sogns Ungdomsforening: Nikolaj Mølgaard-Nielsen. Tlf. 39 62 66 22.
E-mail:Lqili:i$esrclg,ft'srlaqead! og Rasmus Haahr. Tlf. 39 69 46 07.
E - m a : *i tii itlill i i'rr.;: s i.ilti*1,,; L4 liir
FDF-Gentofte - Kredsledelse, Dorthe Juul. Tlf. 32 95 90 92
E-mail: dl,rluu,ti'l,tlL*jiliir,i:i,1-!i'i og Gorm Bagger Andersen. Tlf. 38 79 90 77.
E -m a

i
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Koncertforeningens Kor: Birgitte Subileau-lvertsen. TlJ. 32 57 52

21

Dyssegårdskirken på internettet
Vi har nu fået en hjemmeside. Foretgbig indeholder den en vejviser med adresser, telefonnumre og træffetider.
Derudover en kalender med en oversigt over kommende gudstjenester, mØder og koncerter. Det er planen, at
den efterhånden skal udbygges med langt flere informationer; men prøv at klikke ind på www.dyssegaards-

kilken.cik og se, hvad der allerede står i dag.

Menighedsrådet
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Dyssegård Sogn Ungdomsforening. Tirsdag den 4. september kl. 19.00 afholdes stormøde. Alle unge i sognet fra 11-12-års alderen og opefter er velkomne. Denne aften vil
vi planlægge efterårets aktiviteter. Der serveres en forfriskning.

Adventsmarked. Sonda_s den 25. november 2001 kl. ca. 11.45-15.00. Kom og prøv
"Hjertetræet". Ger.inst hver gang. Der er salgsbod med fine håndlavede ting. Desuden
sælges adventskranse. dekorationer m.m. Og der er mulighed for at købe en let frokost,
vatler, glogg. æbleskiver. kaffe. te n.m.
Overskuddet giir

til Danmission.
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DEN STORE LDFLLGT TIL ROSKILDE FJORD. Tirsdag den 11. september.
Vi nyder det smukke sensommerlandskab, mens vi k6rer med bus ad grøn rute via Frederikssund og Horn:herred ri1 Roskilde, Danmarks første hovedstad.
På Vikin-seskibsmuseet - med rundvisning - får vi lejlighed til at se kopier af vikingeskibe fra 1000-ta11et. Disse bler udgravet i Roskilde Fjord.
Så er der trd til tiokost med kaffe + småkager, som nydes på en ca. 21/2times sejltur,
med det gode skib \US SagafJord i smult vande med smuk udsigt til fjordens mange øer
og vige.
Et bes6g i Roskilde orniatter også domkirken, som er på UNESCO's liste over verdens
kulturskatte.
Afgang fra Dr ssesårdskirken kl. 09.00. Forventet hjemkomst kt. 18.00. Tilmelding ti1
kirkekontoret ttll. -j9750100) senestfredag den24. august kl. 13.00. (Bemærk datoen.)
Prisen er kr. 150.00 ekskl. drikkevarer.

EFTER\IIDDAGSNIØDE. Tirsdag den 9. oktober ki. 1-1.00. Island turlretur september
2001 i ord og biileder. Vi får et førstehånds indtryk af en interessant menighedsrejse,
fbrtalt af delta_eeme.
EFTERMIDDAGSMØDE. Tirsdag den 13. november kl. 11.00. "Stat og religion i
Israel". Foredrag ved overrabbiner Bent Melchior.
NU ER DET JUL IGEN!!! Tirsdag den 11. deceniber kl.

1-1.00. Samles vi til hen-imod-julmiddag med alt, hvad det indebærer: traditionel svinekam med sr,ær og rødkål, risalamande
med mandelgaver samt kaffe med hjemmeba-ete sn.råkager. Vi synger advents- og julesalmer,
får måske en historie, og vor organist sorger tor er sntukt musikalsk indslag.
Prisen er k. 50,00 ekskl. drikkevarer. Tilmelding til kirkekontoret (tif. 39750100), senesr
fredag den 7. december kl. 13.00.

EftermiddagsmØde.Tirsda-e den 8. januar kl. 11.00 med Rita Nielsen:"Tag jer af hverandre!"
be-u1 nder vi det nye år. Rita Nielsen er sygeplejerske på Skt.
Lukas Hospice o-e har skrevet l1ere boger om omsorg. Hun er også kendt og efterspurgt for
sine litterære foredrag.

Med denne tæ1les opfordrin-e
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Livet står aldrig stille, men fortsætter
sin gang gennem årstidernes skiften.
Når foråret kommer, bliver der sået, og
grønne skud spirer frem.
Hen over sommeren står alt i blomst,
og frugttræerne bærer frugt.
Nu er vi imidlertid nået frem til høsten
og blæsten, regnen og de koldere og
mgrkere dage på året.

Det er blevet tid

til

at nyde godt af

høsten fra de varme måneders korn og
frugter.
Efteråret og vinteren er en tid, hvor lys
og varme får en anden betydning, end
når solen fra maj til august skinner med
al sin styrke.

Vi må finde glæden og lyset ved sommerens minder: Bage velduftende brød
af kornet, bringe neg til fuglene i kulden derude, spise æbler og drikke te og
varm kakao.
Alting har en tid.
Kirkeåret er ved at gåpå hæld med trinitatistiden, Allehelgensdag og kirkeårets sidste s6ndag. Et helt nyt kirkeår begynder den 1. s6,ndag i advent,
og her bebudes forberedelse og ventetid på det stØrste lys nogensinde.
Dyssegårdskirken Ønsker alle en dejlig
september, oktober, november og
december måned.
Annette Molin Schmidt, stud. theol.

