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Kirkehaven i april.

Min kone og jeg afsluttede yor sommerferie med at tage nogle dage til

Charlataner og bedragere har altid forstået

Ærø. Her besøgte vi bl. a. Æreskøbing
Kirke, hvor det aktuelle kirkeblad lå
fremme til fri afbenyttelse. Deri var
nedenstående artikel trykt, skrevet af
den lokale sognepræst Lars Ole Gjesing. Jeg synes, artiklen er en god kommentar til TV-udsendelserne med titlen
"Åndernes magt". Artiklen er gengivet
med forfatterens tilladelse.

anseelse

at udnytte folks overtro til at skaffe sig
og gode indtægter. Når det er

sagt, når hele bedrageriet er skrællet af, så
er jeg heller ikke meget i tvivl om, at der

findes en reel kerne, en beskeden samling
af sære åndelige fænomener. Hvad med
dem? Hvordan skal et fornuftigt kristenmenneske forholde sig til dem?
Det kan siges ganske kort: Man skal holde
sig fra dem! Det kan godt lyde som en virkelig gammeldags og autoritær besked,
men jeg vil gerne begrunde den lidt nær-

gn Frikke-Schmidt

ir

Andernes ffinst?
rrLrbL.

mere.

Af sognepræst Lars Ole Gjesing

For det første er det faktisk en gammel og
autoritær besked. I hvert fald gammel. Der
findes et forbud mod at beskæftige sig med
okkulte fænomener allerede i Mosebpgerne, og det er altså hen mod 3000 år gammelt. Der står sådan i 5. Mosebog (18,10-

Der er i vores højt uddannede og oplyste
samfund en utrolig overtro på færde, en
utrolig villighed til at lade sig binde alle
mulige historier om åndelige fænomener
på ærmet. Der har k6rt indtil flere fiernsynsserier om mere eller mindre okkulte
fænomener, og det er ikke så svært at mØde
folk, der er meget optaget af afdødes
ånder, kolde vinde, der trækker gennem
gamle huse, kommunikation med ånder i
glas og deslige.

11):

"Hos dig må der ikke findes nogen, som
lader sin sgn eller datter gå gennem ilden,
ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der
bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger d6demanere eller sandsigere
til råds eller s6ger orakel hos de døde." Så
de gamle israelitter vidste nok, at der fandtes okkulte fænomener, men det var noget
andre folkeslag dyrkede, det var forbudt i
Israels land.

Ieg t@r godt sige, at langt det meste af det,
man præsenteres for i denne branche er
regulær svindel og bedrag. Det er forhold,
som ikke tåler nærmere unders@gelse, men
som kræver et villigt og overtroisk publikum, der enten ikke har nogen særiig forstand eller er a1t for villige tit ikke at bru-

Nu er sagen jo ikke afgjort for os med, at
der står et forbud i 5. Mosebog, for vi er jo

ge den.

Udgivet af menighedsrådet.
Ansvarshavende: Annette Molin Schmidt, Lene Fischer Pedersen, Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt
E-mail:elre@km.dk
Tryk: Ekspres-Trykkeriet, Frederikshavn
Forsidebillede : Dyssegårdskirken

stof til næste kirkeblad skal være indleverel senest 19. november 2oo2
(periode januar - april 2OO3)
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AKTUEIT
ikke fundamentalister, og der står adskillige bestemmelser i Moseloven, som ikke
længere giver mening. Men dette bud, tror
jeg er fornuftigt og hviler på en dyb indsigt. Af to grunde.
Det viser sig, at en del mennesker, særlig
unge, der begynder at dyrke det okkulte,
tager skade af det. De bliver nervøse og
angstplagede, hvis de ikke bliver decideret
sindssyge. Ikke alle, men nogle. Om det er
noget reelt e1ler deres egen overtroiskhed,
der tager pippet fra dem, er ikke til at sige,

§ognernecthiælper
Gennem længere tid har Børne- og ungdomsudvalget arbejdet på at oprette en sognemedhjælperstilling, til varetagelse af minikonfirmandundervisningen for eleveme på 3. klassetrin i folkeskolerne i Dyssegård sogn.
Vi har ansat Katarine Christensen, som er
uddannet fra Diakonis sestiftelsens kirkefagli-

men historierne om disse skader er ganske
talrige. Det er 6n god grund til at holde sig

fra det okkulte.
Den anden grund er, at vores liv jo ikke er
beregnet til at blive levet i den okkulte verdens halvskygger, men til at blive levet ude
i dagslyset, sammen med andre mennesker
af kød og blod, hvor der er rigeligt med
opgaver, vi skal lpse, rigeligt med nØdvendigt og fornuftigt og kærligt arbejde, der
skal gØres. Dyrkelsen af det okkulte kan
kun tappe det virkelige liv for kræfter.

i §)yssegårelsfl«irker*
ge videreuddannelse. Katarine Christensen er

l0 -25 Ftr.
i Dyssegårdskirken til at kunne

48 år, gift og har 6børn i alderen

Vi glæder os
indbyde børn

til den forberedende konfirmandundervisning allerede i dette efterår og byder
Katarine Christensen velkommen som medarbejder ved kirken.

§Y§§EMARKET}
Der bliver ikke noget Dyssemarked i år. Det
skyldes, at Dyssegårdsskolen og GFO ved

bejde, også bruge

Dyssegårdsskolen er med i Gentofte Kommu-

Dyssemarkedskomitden har forståelse for

nes skoleudbygningsplan SKUB, som bevirker, at der fra medio september og godt et år

denne situation og har derfor besluttet, at der

fremover skal foregå en stor ombygning af
hele Dyssegårdsskolen. Skolen og GFO'en
skal derfor, ud over det ahnindelige skolear-

§m§

tid og kræfter på at l@,se

denne opgave.

ikke

i

l4rdag

år bliver afholdt Dyssemarked den

i september. Når SKUB

3.

planen er gen-

nemført vender Dyssemarked tilbage.

DYSSEMARKEDSKOMITEEN

§exrtsfte

FDF Gentofte har aktiviteter for alle aldersklasser.
Fra børnehaveklasse og opad. Vi mØdes hver torsdag aften fra kl. l8:30-20:00 (de små) og 18:30 til
20:30 (de store) i og omkring Dyssegårdskirken.
Det fØrste mØde i denne sæson bliver torsdag den
15. august, hvor både gamle og nye ansigter er
meget velkomne.

I efteråret har vi bl.a. planlagt en fælles weekendtur den 6.-8. september i FDF's hovedkvarter
Rysensteen
velkomne.

i centrum

af København, hvor alle er

- kontakt Gorm
tlf. 38 19 90 77 , ema1l

Spørgsmål eller kommentarer

Bagger Andersen,
Gorm@FDF.dk

§§Y§KE&§,§§ K&NC§RTT,R
Atter i dette efterår byder Dyssegårdskirten på en række koncefter og musikgudsdenester. \4 har
som et forsøg
valgt at lade vorc egne anangementer finde sted sgndage kiokken 15. dog undtaget
miniorgelkoncerteme.
Efterårets hovedkoncert er Bachs Juleoratorium. der opt6res sflndag den 15. december
klokken 20.00. Det er
mange år siden. værket sidst kunne høres i Dl,ssegånlskirken. så nu må det r,ære tid! Koncertforeningens

Kor

- et afde kor - der har hjemsted r Dvssegårdskirken. og som for nylig
h@stede megen anerkendelse for sin medvirken ved en stor konceft i Tivoli. - medvirker ved clen store koncert sammen med
fine professionelle

solister

og et
den

til lejligheden

sammensat kammerortester. Steen Lindholm dirigerer.

Til denne koncert er der en beske-

enld på 50 koner.

Den enkle stuktur i vore rnusikgudsdenester svnes at tiltale nunge. V har eksperimenteret
lidt med fomen og
liurdet frem til en blmding af vokalsolo. tekstudlæ-snins og salmesiurg. som vi selv finder
hamonisk. M er i
Dyssegårdskirken så heldige at have højt kralifrcerec.le prot'essionelle sangsolisrer i vor-t
kor. Musikgudstjenesteme er også en kærkommen lejlighed til at hore clem. I dene efteriu st'nger Birgitte
Ewerldf

således sgndag

den 25' august klokken 15 r'ærter af Bent Lorentzeu og Heman D. Koppl. Lasse Ewerlcif
sidder ved orglet
denne dag' Og sBndag den 6. oktobcr klokken l-i er Era Bruun Hansen solist iDavidspsalmeri
forskellige
udsættelser. Vi skal b1.a. hpre Gunnar \\-ennerferg-:at:er. Endelig sr ncer Cmterinokoret
et andet ',husensembie", ved musikgudstjenesten sondag den 1 7. nor entber

kloklen

i

-<.

HtlI De været til mini-orgelkoncen] Eller: :kulle De prore der. Disse mtune musil<stunder, som
regel umiddelbart efter højmessen. har deres stampLrblikum. men rlle er i elkomne. \br organist
fortæller om det eller de
værker, der skal opfpres. og delefter er det bue at \rette silt o-s l,rtte tii en kort konceft på
maks. 15 minutter. I
efteråret er der miniorgelkoncetl efter hojmessel sondas rlen 22. september. hvor
temaet er "festlige franske
toccataef'. Sprudlende orgeimusik al Boeihran oq Debois. sanlr sonda-q clen 10. nor.ember,

hvor Steen Lind-

holm fo{æller om og spiller Bach..

velkommen til musik i Dvssesårdskirken. Her er koncertoversigten:
Søndag den 25. august

kl.

15.00

Itlusikgudsqeneste
Bir_sitte Eu,'erlcif og Lasse Ewerl6f
Program: Bent Lorentzen og Herman D. Koppel

Søndag rJen22. septcmber kl. ca.

11.15 \lini-oreelkoncert
Festlige lianske toccataer med Steen Lindholm

Søndag den 6. oktober

kl.

15.00

X'Iusikeudstjenesre
Er,a Bruun Hansen og Steen Lildholm
Program: Davidspsalmer i forskeliige udsættelser

Søndag den 10. november kl.

ca.11.45

Miniorgelkoncert
J.S.Bach

Søndag den 17. noyember

kl.

15.00

Musikgudsdeneste
Canterinokoret

Søndag den 15. december kl. 20.00

Julekoncert: Bachs Juleoratorium
Entrd.

GUDSTfENESTER

GUDST|ENESTETISTE
Kl.

Sgndag den 1. september
14. s. e.

trin.

Joh. 15, 1-15

SBndag den 8. september

15. s. e.

trin.

Luk 10,38-42

trin.

Joh. I

l.

2002

-t

|ANUAR 2003

10.30 Høstgudstjeneste og kirkefrokost

Prædikant: Vagn fritte-SctrmiAt,

tnrg:

Lisbet

Rømer

Kl. i0.30 Kirkefrokost for konfrrmander og deres forældre

-

Prædikant: Lisbet R6me1 liturg: Vagn Friklre-Schmidt

=-

K]. 10.30

Sgndag den I 5. september
16. s. e.

l. SEPTEMBER

19-45

Vagn Frikke-Schmidt

Kl. 19.30 Stillegudstjeneste

Onsdag den 18. september

Lisbet Rømer

Kt.

S6ndag den 22. september
17. s. e.

trin.

Mwk.2,14-22

Kt. 10.30

Sgndag den 29. september
18. s. e.

trin.

Joh. 15, 1-11

ts-øn§Agitdeall6i.to1it0bei'i,,,:ri:r.r,,,,r:

Kl. ca. 11.45 Miniorgelkoncert
Steen Lindhoim

10.30

Vagn Fnkke-Schmidt

:

Lisbet Rømer
l(,.,lO,lQ,rrrr.tr.,,1,,,]:' .",...

l:19;:,§;:,,6'',ttiitttr,:,,lt..r0h,.il,35i5l

v,,agtl,FriKe:§Ch{lr-dr

Tir§dågidenr3' ok6-be

Kl. 14.00

lKlir.,15,,00iMu§ik.g@lijmeste,',ir, :,,,,i,
Eva Bruun Hansen. Steen Lindholm

og Lisbet RBmer
Vagn Frikke-schmidt
,§øn&§dån,,13r,,,t',.,,,:,,,,t,,]',,:,,]l,
20. s, e,
Man. 21^ 28-44

trin.

,§ø-ldAådø:,20ioktober

ii.,'i,

21,.,'§;,.g;,,,tffu1;, r,.,,.,l,,iLfti ;'13:irr

Søndag den 27.

22. s. e.

trin.

iir

1:9

Kl.10.30
Vagn Frikke-Schmidt
:.:.I«',,:t1.0,30r',.] l,:r.

okober

l(li'rril$ilfl

Matt. 18- l-14

Li§b€t

Kl.

Søndag den 3. november

rr.r,.'.',.,:,:t,..r,:.,.r.,

,,,r,,Y:Agn-,Fiit&:§Sq1dt,,
.r': 111:11111f 1,1,,1';,,;

.Rlrmer,,,,,,r,i,i,:,

10.30 Kirkefrokost

Alle helgens dag. Matt. 5, 13-16
ellerMatt.5,1-12

Sgndag den 10. november
24. s. e.

trin.

loh.5,17-29

LisbetRømer

=<

Kl.10.30

Kl. ca. 11.45 Miniorgelkoncert

Vagn Frikke-Schmidt

Steen Lindholm

Tirsdag den 12. november

K]. 14.00

Onsdag den 13. november

KL 19.30 Stillegudstjeneste

Vagn Frikke-Schmidt

Lisbet Rømer
Sgndag den 17. november
25. s. e.

trin.

Luk. 17.20-33

K1. r0.30

Lisbet

Rømer

Spndag den 24. november

Kl.10.30

S. s. i kirkeåret.

Lisbet Rømer

Matt. 1 1, 25-30

I

Vaen Frikke-schmidt

Kl. 19.00 Dyssegårdsskolen synger advent ind

Fredag den 29. november

Vagn Frikke-Schmidt

s

'rden,L:::,dæffiito1i

l,:,§rr i radvent;',,rr',,,,Måtf

r.i rr.ul

',21''"11"9'

I(rkebil senest lprdag inden kl. 1 1.00 på telefon 39 75 01 00.
6

GUDSTfENESTER
S6ndag den 8. december
2. s.

Kl.

i advent. Luk.21.25-36

\ASn,rFrikke-.§elqnidt

LisbgtrRø-mer

Spndag den 22. december
s.

ll "r"lrll,l:]"l'lr''lr:ll,.:],

rK1.':110;30,',,,r'r,i

Sgndag den 15. december
3. s. i advent. Matt. 11. 2-10

4.

10,30i,:,rr''

.KL,r'10'30.,,,,,,,.,,.,,,,,',r.'r",,'t',,,,,,',r'r,,'

Vagl

i advent. Joh. 1, 19-28

S&

Tirsdag den 24. december

Kll

Juleaften.

Li§bet,R6rng1l'.,l:l:rt.ltt,:t,t,,,,,,,:,1

Luk.2. l-14

15':00:rli,:r.ltl::l'llrlll:,l:,,'..',l,:l:,t,,::l:t,t,::tt,,,,tl:l,,l:,ll:.,:1,]l,,,:I{1.:lt6;:0,

',:llr,r;,,:l:,,,,,,,']'l'lr:,,:tl:tr,.'.'Vågn,ftikkg:§Chtnldi

Kr.10.30
Lisbet Rømer

'Irk:::Z::,:1,,I4
Torsdag den 26. december
2.

juledag.

Kr.10.30

Matt. 23, 34-39

Vagn Fnkke-Schmrdt

Søndag den 29. december

Kl. 10.30

Julesøndas.

Vagn Frikke-Schmidt

Onsdag den

1.

Luk.2.25-40

januar

Nyøsdag.

'i

K1. 15.00 N.vunkur

Man.21,1-9

-/,

!'

Lisbet Romer

DABSGUDSTJENESTER
clen 14. september
clen 12. oktober.
L@rclag clen 9. november.
LPrclag

L@rclag

L@rclag clen 14. december

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

10.30

Vagn Frikke-Schmiclt
Lisbet Rømer
Vagn Frikke-Schmictt
Lisbet RØmer

DYSSEGÅRDSKIRKEN
19
.
29oo
He[erup . www.dyssegaardskirken.dk
lygsegårdsvei
vagn Frikke-schmidt (sB kbf), Dyssebakken

B, 2900 Heilerup. TIf. s9 75 01 1 I Fax 39 75 oj 01
E'mail: vfs@km.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 I 1 6, 2860 Søborg. Tlf. 39 75 01 03
Fax 39 75 01 01 , Tlf. privat: 39 66 40 66. E-mail: lr @ km.dk. Trætfes mandag, onsdag og torsdag kl. 1 0- 1 I
, tirsdag kl.
16-18 i præstekontoret Dyssegårdsvej 19,2900 Hellerup. Fredag erfridag

Kordegn Elisabeth Rehling, Dyssegårdsvej 19. 2900 Hellerup. Tlf. 39 75 01
i

I

Fax 39 75 01 0 l . E-mail: elre

0O

km.dk, Træffes mandag{redag kl.1 0- 1 3, tirsdag tillige kl.1 6-1 8 og lørdag kl. 10- 12
Organist Steen Lindholm, Rønnebærvej 92,2B4O Holte. Tlf, 45 41 0B 39
Fax 45 42 54 55. E-mail: lindholm@post8,tele.dk
@

Kirketjener Kurt Faber Pedersen, Dyssegårdsvej 19,2900 Hellerup

ffi.28

12 23 07. Træffes som regel kl. 9-12 undtagen mandag

Kirketjener Seyed

V. Hashemi, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup
1l,|'.28 12 23 07. Træffes mandag og efter aftale undtagen fredag

Menighedsrådstormand OIe Andkjær Christensen, Eilebakken 11, 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 59 22. Fax 39 62 59 32. E-mail: ote.andkiaer@ get2net.dk
Kirkeværge Benny Møller, Strandvejen 65 B, 2. mf.,2.100 København Ø.Tlt.39 69 64 99
Canterinokoret: Else Hougaard, dirigent. Tll. 32 5g 24 gs
Dyssegård Sogns Menighedspleje: Lis Juul, lormand. Tlf. 39 67 81 0B
Besøgstjeneste: Brita Johansen. Tlf. 39 67 16 54

Dyssegård Sogns Ungdomsforening: Rasmus Haahr.Tlf.39 69 46 07
E-mail: rashaahr@post.cvbercity.dk og Henrik Syskind Pedersen. Tlf.23 69 32 09. E-mail: sysoeder@oost12.tele.dk
FDF Gentofte - Kredsledelse: Gorm Bagger Andersen. Tlf . g8 79 90 77. E-mail: Gorm @ FDF.dk
Koncertloreningens Kor: Birgitte Subileau-lvertsen. Tlf. gZ 57 SZ 21

AKTUEIT

Møllehave
og Island

landet, at han lovede sig selv at ville besØge Island
mindst dn gang om årret resten af sin levetid. Tilmed har han både på skrift, i interviews og tale
erklæret landet sin kærlighed.

Digterpræsten Johannes Møllehave har et

Det er som sagt foreningen Dansk-Islandsk Samfund, der står for arrangementet, og adgangsbilletten koster 100 kr. Dyssegardskirkens menighed
kan imidlertid få adgang til at overvære Møllehaves foredrag på samme vilkar som foreningens
egne medlemmer, hvilket vil sige halv pris. For at
kunne få denne rabat skal man henvende sig på

særligt forhold til
- det samme
gælder Dyssegårdskirken, vor organist
og ikke mindst de
af vor menighed, der deltog i kirkerIsland

medlemmer
til Island sidste år. Derfor er det helt naturligt, at foreningen Dansk-Islandsk Samfund har
fået lov til at låne vor kirke til et mØde med Johannes Møllehave onsdag den23. oktober kI. 19.30.

kirkekontoret i åbningstiden eller til vor kordegn i
forbindelse med en gudsdeneste og bede om en
eller flere særlige rabatkuponer. Rabatkuponen
afleveres ved indgangen til foredraget, hvorefter
man slipper med at betale 50 kr.

Overskriften for mØdet er "Møllehave og Island".

Johannes Mpllehave er altid spændende at lytte ti1.

ejsen

Efter en bypass-operation for nogle år

siden
besggte M6llehave Island og blev så begejstret for

Kom derfor og vær med, nu da vi har chancen for
athøte ham i vor kirke!
srcen Lindhorm

Sommerlejren - en FDF-opfindelse

prøvet kæfter med det bakkede landskab, overnatning i
bivuak samt vabler, træthed og igen - regn. Ikke desto

Sommerlejren er årets hrtjdepunkt fbr alle FDF'ere. Det er
her.

mindre var humøret højt, da lejren var

r'i tager af sted i en uge eller to sailtmen med vores

kørte i bus

kammerater. For at være sammen på en helt anden intens

på plads, lære at sove

måde. For at mødes i kammeratskab og fællesskab. Det er

i sigte. De mindste
til at komme

de fBrste dage

i telt (og det kan man faktisk godt

fx

S-årig) og ikke mindst klare dagenes forskellige
aktiviteter og udfordringer.
som

en tradition, vi er stolte af i FDF, og det har været en vigtig del af vores arbejde, siden vi begyndte i 1902. Hveil

Nogle af de indtryk der har bidt sig fast er:
Festlige lejrbål med super-god underholdning, sang-aften
i tipi, mens regnen fossede ned, badeture i tør- og regnvejr,

eneste år arrangerer kredsene deres egne sommerlejre. For

hele kredsen eller for forskellige aldersgrupper. Hyttelejr,

cykellejr, kanolejr, friluftslejr, primilejr, vandrelejr, relr
lejr, tgmmerflådelejr eiler... Det sker hvert eneste år - fordi vi simpelthen ikke kan lade være. Faktisk er sommerlejren noget, som FDF har opfundet. Den fgrste var i
1905, der var kun drenge med, den varede 14 dage og
kostede 6
Siden har mange andre forbund, korps og
institutioner kopieret idden, så rigtig mange har gennem
årene fået store og uforglemmelige oplevelser på som-

hulebygning, mad over bål, hygge i teltene, den store cirkus-forestilling og tag-se1v-bordet, der afsluttede lejren og så ikke mindst masser af godt humør, smilende ansigter og et hpjt energiniveau. Endnu en fantastisk lejr!

k

Sommerlejren er en oplagt mulighed for som forældre at
opleve sit eller sine b6rn på en anden måde end

i daglig-

dagen. Hvert år deltager en række forældre således

merlejre.

ren, eller dele heraf, som hjæipere

FDF Gentofte havde sin sommerlejr i :uge 27 i "Fyrgarden" ved Fårevejle. De stØrste cyklede til lejren og opleve-

sæt blot

i lej-

i køkkenet og til akti-

viteterne. Næste års sommerlejr bliver også

de her den danske sommer fra både de gode og mindre

i

uge 27,

så

kyds i kalenderen.

FDF Gentofte vokser stadig, og vi har derfor altid brug for

gode (og våde) sider. Mange fandt også ud af, at det er
hårdt at cykle 30-35 km i strid modvind i regnbyger og
med bagagebærer og cykeltasker proppet med tøj, sove-

hjælpende hænder. Har man lyst

til

at være med

til

et

id6bestemt og kistent b6me- og ungdomsarbejde er man

derfor meget velkommen til at kontakte

pose, udstyr og madvarer. Men en god tur - d6t var det. De

lidt mindre gik noget af vejen til lejren og fik

til lejren og brugte

dermed

os.

Gornt Bagger Anderseu

B

Det sker i
September:
Kom og nyd en god frokost efler gudsdenesren. Tilmelding

1.09.

til kirkekontoret tlf.

Kl.

08.09.

3975, 0,100r,,senest:,fiedagen:f6r

ld; 1,3,0o; ,

10.30 markerer vi,op.§tåfi',iafikonfiiffiåndundei;i§nmgen,l',,rt,.l

for 200212003 ved

gudsij

,,,,,,-

,'r,,:,,:i,i,i,i..,, r..ii,

m;,r,6nmf0iaiia,tonfumanUåi,,ma,,foræt-

Efter gudstjenesten vil,,dei nøie,,ti«fiako,ii:i.io§negalæ;,'.,,'1,,,.'11r,.,.,l,,:
Lisbet R6mer og

V

,

,:.Frikke.S.chnii&.,vi1.orien[aø,,,O.m..,doi,ftfeStå9nag

10.09.

vikøreraddensøun<el:,Sli1*'.Heiiinsøi.',På'dei,ntiodiexGde
Fly- og Trahkmuizunl,..f&iri1.en,.kbrt,,,§en-nO §an€,,:aflfli,vn!..ng#i,,tan!a:
stiske historie i sidste &hondiede.,ftr..,Elleh,a .,ti1,stæfi§htef,.r,,Ligeledes vises bilens udvikti 1,.fiå.,H.arytnoerenr.i,.1,88s,'l!ii.,,n!6,..6å§e,.1r..,,,
Hellebæk besgger vi dea.,imukt.,,befi§§enae.',;sffiie,:}l øfi{..meA
,to,store vardhjul,

Vi,h1.i. ,niS,t,iun0i,og;im..ån;,:odofieifig,.:oA.,aa;

ti+

iligerett:industrialisering o§,,.ofi,,,nåbe#remsrillin§lligenneø,,200..,fu,fia,
,.1265,.på.,øøl1en,.s,onr:,.og§å,hed,.Kro,nb@.rGrxæ. ;.Ml,,1*,,.§emeret
ren,'.let,,sommeifrokost me4kaffe 0§,,hj,eømebå§1..ka§aj,,,Dei,Gr Q.,,,,,,,,,,,.
Møllehus.
rPå,rringjr,.tilbå..ge,.,stopper,,v,!,,,ned,lrHelsinsøi,Dnø@,,§it.,.,Otå1,..,§enåUnet

efter to års udgravninger og restaurering. som
;berOtnln§,or,n,,,,Vl1,af§luttix:i.den,,næili§

vi far en interessant

nde.',Sai.r.M

å:,kifu*ed

Hjemturengfu ad..,qrnålr sft de.aødsjæ1landSte,11*§,§1med,.,f6&nt-Ot
Afgang fra Dyssesfud§kidren,,:k1;,,:r09r,00r..Tiiri1etOing,,!il:.kil
(ttt..3e7s

!t!!l

kont.(){at,

flest,fiedåE:r:dCilr6',,,iipiåtubei,lii;,l..tfm;,:Priiin

er

Oktober
06;10.

Kirkekaffe

i foyeren efter gudstjenesten.

,rrrry§§sgaat§:o§a{ qleje modlageijmS6§nin€ii.lp§,jrie6§åtiitft$ind;iiåmåa,,*åii
,,.l,joæod!§.:$§:li1
'.,t.I19f:tAnq

_Li

ie

lmåned Legaæt,,uddelå§,,,f0@ivi§,..iilatnir§ååiri§oiirliarllt$æl:ii
1,§ende§.1{ea:åtposrle!§:piå,,q,!.qrlie{ør,tiilitmdnig di,p-tej0n§f:a-imaf0,lmølrari

I

,

Kl.

08.10.

14.00. "Samvirkende Menighedsplejer" er et folkeligt, socialt
arbejde - et fællesskab, der tilbydes alle sogne i Danmark. Arbe.jdet
omfatter: besggstjeneste, aflastningstjeneste, konsulenthjælp, inspirati-

on og rådgivning, drift af ældre- og plejeboliger, legatformidling

-

en aktiv indsats for, at de svageste ikke overses.
Generalsekretær Ole Skov giver os er indblik i den 100-åriges
situation.

Kl. 19.30: Offentligt menighedsrådsmøde i

09;l10,t.,r,.,.,,.:',,.,,r

sognegården.

November,
l03:]

1'1.ra,r.rl::,i,.r,, r,,,:r',,,

:{.f

I

:,

l:::

:

:1:;:;',.,.;.,,;

24.11.

;,

Kom og nyd en god frokost efter gudstjenesten. Tilmelding til kirkekontoret tlf.3975 0100 senest fredagen før kl. 13.00.
Pris kr. 30,- ekskl. drikkevarer.

Kl. 14.00. Eftermiddagsmøde. Ingrid Daege vil causere over sine oplevelser som ung pige under 2. verdenskrig i Tyskland. Emnet på causeriet er: "Min skumle fortid" - 13-årig skolepige/flygtning, tysk
soldat/russisk kri gsfange.
Kl. ca. 11.45-14.00 aflroldes adventsmarked.
Kom og pr@v "Hjeftetræet". Gevinst hver gang.
Der er salgsbod med fine håndlavede ting. Desuden sælges adventskranse, dekorationer m.m. Der er mulighed for at k6be en let frokost,
vafler, gløgg, æbleskiver, kaffe, te m.m. Overskuddet går til Danmission.

2l .71.

Kl. 17.00: Offentligt menighedsrådsmØde i

sognegården.

December
01.12.

t0.12.

i foyeren efter gudsdenesten.
Kl. 13.00. Julemøde. "I denne sØde juletid rør man sig ret fornoje o-u
bruge al sin kunst og flid..." Vi synger julesalmer o_s elæder. os o\.er
Kirkekaffe

Steen Lindholms musikalske indslag efter. at r-i har indraset en _sod
middag med mandelgaver og kaffe med hjemmeba.re småkager.
Prisen er kr. 50,- ekskl. drikkevarer. Tilmelding tr1 kirkekontoret tlf.
3975 0100 senest fredag den 6. december kl. 1-1.00.

28.r2"

Kl. 15.00 julefest for hele familien. Vi danser on.i lulerræet. synger
julesalmer, får en forfriskning, hører julehistorier m.m. AIIe børn får en
godtepose. Entrd kr. 20,-.

I dette nummer af kirkebladet er der indlagt et inclbetalingskor-t ti1 større for kirkebladet, Redaktionen håber på en god opbaknin-e, så vi kan holde den standard med larver og billetier'. som kirkebladet nu har.
Takfor ltjælpen.l
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Onsdag den 25. september

kl.

æffi

§s§æxxæ

19.30 ved Lisbet

æg

kx'§s*ææ«§æKæ

kes møde med islam uden for Danmarks grænser.

Rømer.

I form af oplæg og samtale vil vi beskæftige os med,
hvilken udfordring eller trussel det er for os danskere at mØde mennesker fra en muslimsk kultur i vores
hverdag. Hvad er det, de tror på, og hvordan former
troen deres dagligdag? Kan vi lære noget om os selv
igennem det fremmede?
Onsdag den 30. oktober

kl.

19.30 ved

tidligere gene-

ralsekretær i Danmission J6rgen Ngrgaard Pedersen.
Denne aften kommer til at handle om den danske kir-

Onsdag den 20. november kl. 19.30 ved sognepræst
Paul Kiihle.
I Avedøre sogn er der et værested i kirken, hvor kistne og muslimer mødes. Paul Ktihle vil fortælle om
tanker og erfaringer i forbindelse med at møde hinanden ansigt

&.

ansigt.

A1le tre aftener finder sted

i

Sognegården. Interesse-

rede må gerne tilmelde sig hos Lisbet Rpmer primo
september.

§æssg æ* æxasåæ*
§s§æsr§

til

*ræssæxm§xxmd

§ø*§edæxNN

Dyssegårdskirken inviterer i oktober og december
måned alle interesserede til at bes@ge to andre
trossamfund.

I forbindelse med studiekredsen om Islam og Kristendom bespger vi torsdag den 3. oktober kl.
19.00 en af Danmarks stØrste Moskeer. Her vil en
muslim fortælle om tro og liv inden for islam og
besvare spørgsmål. Man behøver dog ikke at være
med i studiekredsen for at deltage i arrangementet, for enhver er velkommen.

Onsdag den 4. december kl. L9.00 vil vi bespge

Synagogen. Her vil fru Hildeschwartz fortælle

om

synagogen, jødedommen, de jBdiske skikke
og troslivet samt besvare spØrgsmål.

Det er altid sundt og lærerigt at få et indblik i
noget, der virker fremmed og anderledes, for så
her at opleve en større forståelse og måske hnde
ud af, at man i virkeligheden har en hel del tilfælles med det, der er anderledes i forhold til det sted,
man selv står og ser ud fra.
Til foråret vil vi forspge os med nye bespg til et
par andre kristne og ikke kristne trossamfund.
Ta'med ud og få nogle spændende aftener!

Hvert arrangement koster kun kr. 20,- pr. deltager.

Den 3. oktober vi1 vi køre i personbiler ud til
Moskeen, som ligger ca. et kvarters kørsel fra
Dyssegårdskirken. Har man mulighed for at lægge
bil til, vil man få dækket kBrselsudgifterne. Vi
mØdes kl. 19.00 i Dyssegårdskirkens foyer.
Den 4. december tager vi toget fra Dyssegård Station kl. 19.09, vi mødes derfor ved stationen kl.
19.00.

A1 tilmelding sker til Dyssegårdskirkens kontor
senest lgrdagen inden.
(Bemærk begrænset deltagerantal).
På gensyn!
Annette Molin Schmidt

