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Minikonfirmanderne
- fra Munkegårdsskolen.

Hver onsdag kl. 14 - 16

Luther, leg og )ø1e:
- for

jer med små børn i alderen ca. 9 måneder til

3 år - ældre søskende er også meget velkomne
I kirkerummet danser; spiller og synger vi med
.

Babysalmesang
-

for babyer mellem 3 og 8 måneder
Nyt hold begynder mandag den 18. februar
Kontak Katarine Christensen Ilf .22964130

børnene - hjulpet på vej af forskellige instrumenter
og en flot stjernehimmel.

Mandag den il l, l4/ l, 2l / 1,28/ l, 4/2, I I /2,
l8/2, 25/2, t/t og lo/t kl. I5.00 - t5.45

Udgivet af menighedsrådet
Ansvarshavende: Lilli Sohn

Thomsen,
og

Mogens Laursen, Elisabeth Rehling

Hjemmeside: www.dyssegaardskirken.dk
Layout og tryk: MKom Danmark

Vagn Frikke-Schmidt

til næste kirkeblad skal være indleveret den 15. marts 2008
(Periode maj - august 200S)

Stof

Den Nye Aftale
At tale i koder
journalist fortæller, hvordan hun for år tilbage var
til barnedåbsmiddag og var endt ved et bord med
lutter sejlsportsfolk. 'De talte meget om en 1M22,
En

som en eller anden havde forsøg at sejle så eller
så langt i - og de lo hjerteligt og indforstået. Jeg
anede ingenting om sejlspoft endsige om LM22,
så jeg følte mig aldeles udenfor og var slet ikke i
stand til at deltage i samtalen. Og derfor forlod jeg
hurtigt sejlerfolket og søge over til

at udglatte det, som er svært at acceptere eller at
sløre tekstens basale indhold, og oversætterne har
ikke benyttet slangord. Så læseren vil ikke støde på
ord som cool eller sej eller stifte bekendtskab med
personer, der er herreheldige!

Trædesten
Tine Lindhardt generalsekretær i Det danske Bibelselskab fortaeller, at hun som konfirmand talte blip-

ord. Det var alle de ord. hun ikke
umiddelbart forstod, når hun gik i
kirke. 'Hvis jeg var blevet sendt til
opera eller fodbold" skriver hun.
"ville der også have været mange

et andet bord, hvor snakken gik om
emner, hvor jeg kunne vaere med".
(Mia Knudsen, journalist).
Den situation er der måske mange
mennesker, der kan nikke genkendende til, når det drejer sig om
sproget i Bibelen og det sprog der
bliver brug i kirken. Det er som
om ordene og vendingerne ikke er
lige til at gribe i farten eller at man
umiddelbart forbinder noget med
dem, fordi de er en del af et indforstået sprog. Hvilke associationer
får en ung mellem 20 og 30 år for
eksempel, når der i gudstjenesten
bliver sagt, at "Cud er fuld af nåde og barmhjertighed?'

blip-ord, om end de ville have været

af en anden slags. I den situation
har man brug for et godt sted at
begynde. Eller sagt med et billede:

Man har brug for trædesten,

så

man kan gå fra sten til sten ind

i

udforskningen af det område, man
ikke ved så meget om, men gerne

ville lære at kende.'

Arbejdsgruppen bag Den Nye
Aftale forestiller sig ikke, at den
nye oversættelse skal være en erstatning for den
autoriserede af 1992, men den er taenkt som et

lag af den graeske grundtekst, fordi det er vigtig
at udgå fra selve kilden. Men dernæst er ordene
bevidst oversat til almindeligt dansk og altså uden
sproglige barrierer for den, som ikke er vokset op
med bibel- og kirkesprog. Sproget flyder let som

supplement, og som sådan kan den blive en god
hjælp; både for den, der læser Det ny Testamente
for første gang, og for den, der trænger til at høre
de kendte beretninger i et nyt sprog. Sandsynligvis
vil det, der engang skete, få en fornyet mening for
læseren, fordi begivenhederne rykker tættere på
og indholdet står i et klarere lys. Derved kunne det
måske også blive "nemmere" at integrere Cuds
historie i sin egen menneskelige historie.
(ki I de : wvwv. d etd o n skebi be lseIsko b.d k)

det talte spro& og meningen er så klar, at indholdet
nemmere springer iøjnene. Så opdager man også,

Lisbet Rømer

Som vi taler

til hinanden

Den 16. november udgav Det danske Bibelselskab

en ny oversættelse af Det nye Testamente, som
hedder Den Nye Aftale. Den er oversat på grund-

at den bibelske tekst har andre barrierer end de
rent sproglige. Oversættelsen er ikke et forsøg på

.
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Eftermiddagsmøde
Tirsdag den 8. ianuar kl. 14.00
"llil du se min grønne kuffeft!"
Biolog Jesper Larsen er uddannet grøn guide. Han

har været omreysende i projektet: "Sådan kan du
gøre din hverdag mere bæredygig!" Fra den sorte
kuffert hiver han de forbudte ting frem f.eks. en be-

Eftermiddagsmøde

Tirsdag den I l. marts kl. I4.00
"Hvor galt kan det gå!"

Politidirekør Hanne Bech Hansen vil fortælle om
sit liv, sit karriereforløb og de opgaver, der optager
Københavns politi for tiden.

holder med organisk opløsningsmiddel.

Anderledes muntre er budskaberne i de grønne
kufferter - {yldt med symboler på enkle ting og redskaber.

"Når snak om klima, ozon og ren luft bliver til et hånd-

gribeligt lille skrid! du selv kan tage

i din

hverdag

så går handlekraften ind og resignationen ud. Og så

begynder det at blive sjovt " siger Jesper Larsen.

Eftermiddagsmøde
Tirsdag den 12. februar kl. 14.00

"2x

Allaln,'

Eftermiddagsm øde
Tirsdag den 8. april kl. 14.00
"Så er jeg det mystiske barn"
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består af sangeren Allan Høier og guitaristen Allan
Thorsgaard. De underholder med Sigfred Pedersens

I ord og billeder fortaeller/samtaler vi med Lisbet
om de voldsomme og glædelige oplevelser,
der fulgte på hendes over 25 år som præst ved

kendte viser og fantastiske llv. Vi ser frem til en festlig
eftermiddag, hvor vi får lov til at nynne medl

meget omtalte bog.

Foss

Dyssegårdskirken, og som hun har nedfældet i sin

AIle møder indledes med en andagt i kirken kl. t 4.00
4
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Musik i Dyssegårdskirken
Forårssæsonen byder på

2

miniorgelkoncerter

certforeningens Kor dirigeret af Steen Lindholm.

og en kantategudstjeneste. Den første miniorgelkoncert finder sted søndag den 24. februar

Der er gratis adgang

klokken I1.45,

menter.

hvor Bachs store c-mol passacaglia

til

samtlige airange-

står på programmet. Søndag den 50. marts,
ligeledes klokken 11.45, direkte i forlængelse

Det er muligt at få direkte besked pr. e-mail om

af højmessen, opføres dansk orgelmusik.

vore koncerter. Send blot en mail

Kantategudstjenesten

er programsat til søndag

den 9. martr Mariæ Bebudelsesdag, klok-

ken 15. Bachs festlige kantate til dagen, "Wie
schon leuchtet der Morgenstern", opføres med

Steen Lindholm

Canterino-koret
i mødelokalerne mandag
aften med glad sang og godt humør.
At synge er sundt - såvel for legemet som for sjaelen.
Og ud over det at synge, er det sociale en vigig del
af det at synge i kor.
Det nuværende kor udsprang
oprindeligt

fra

adressen

og musikgudstjenesteannoncering.

medlemmer af vort kirkekor som solister samt Kon-

Jo, vi er dem, der huserer

til

lindholm@postS.tele.dk og maerk den "Dysseabonnent", så vil informationen fremover blive
sendt direkte til afsenderadressen. Adressen vil
naturligvis udelukkende blive anvendt til koncert-

- hvem er vi?

Af koncerter afholder vi vores årlige julekoncert her
Dyssegårdskirken. Derudover harvi en fast aftale om
en koncert på plejehjemmet Betania på FrederiksI

berg. En gang imellem deltager vi ved en højmesse

her i kirken med en efter{ølgende minikoncert efter

Concordia-

koret, der blev grundlag af
Ole Weber i 1991. Da Ole
skulle relse til Afrika, ønskede

koret at fortsætte og skiftede

navn

til

Canterino-koret

med Marianne Meinertz som
dirigent. Koret har i disse år
udviklet sig såvel i antal som
sangmæssig. Kravet for at
vaere med i koret er, at man
kan synge rent og har kendskab til noder. Repertoiret er
stadig lettere kirkemusi( dan-

ske og udenlandske salmer
o8 sange.

De sidste par år har vi prøvet at samarbejde med
et kor fra Espergærde. Dette gav store udfordringer;
gode er-faringer og kontakt til nye korsangere, som vi
også hyggede os med.

kirkekaffen" Og endelig afholdes den afsluttende
forårskoncert i en kirke et sted i Danmark.

Kirsten Bache

GuosrrrxEsrER

Gudstienesteliste l. ianuar

til

a. mai 2008
Søndag den 2it. februar

Tirsdag den L ianuar

Nytårsdag

V

Kl. 15.00 Vogn Frikke-schmidt - Luk. 2,21
Nytårskur

i

.s. i fasten

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Johs. 8,42-51
Miniorgelkoncert - Steen Lindholm

mnf,t§

Søndag den 5. Januar

Søndag den 2. marts

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - N/att. 2, I - 1 2
Helligtrekongers familiegudstjeneste

Kl. 10.30 Vogn Frikke-Schddt - Man.3,
Sogneindsamling - kirkekaffe

§øndag den 15, januar

Sidste s. e.

h.:

Søndag den 9. marts

k

Kl. I0.50 Lisbet Rømer - )ohs, 12,23-33

D

Vlidfaste

Mariæ bebudelse

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk. I ,46-55
Kl. I5.00 Vogn Frikke-Schmidt og Steen Lindholm
Kantategudstjeneste

Tirsdag den 15. ianuar

kl. 14.00 vogn Frikke-Schmidt

Tirsdagden

Søndag den 20. ianuar

Septuagesima

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schddt - Mafi.25,14JA

§øndag den

27.

januar

IL

marts

kl. I4.00 Lisbet Rømer

Søndag den 16. marts
Seksagesima

Palmesøndag

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - N4att I 5,

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Mark. 4,26-32

2 I -28

Skærtorsdag den 20. marts

Torsdag den 51. ianuar
kl. t9.00 Kirkens præster

Kyndelmisse

Kl. 19.50 Lisbet Rømer - Johs.

Børne- og ungdomsgudstjeneste

I

2, I - I 6

langfredag den 21, marts
Kl. 10.50 Lisbet Rømer
Liturgisk gudstjeneste

Søndag den 5. februar
KI. 10.50 Lisbet Rømer

Kirkekaffe

-

Diakonrens Dag

-<. 18,3'-a3

D

Kl. 14.00 Vogn Frikke-Schmidt
Børnefastelavnsgudstjeneste

Søndag den 10. februar t. s.

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - )ohs. 20,

Søndag den 50. marts t.

fasten

I-

IB

s. e påske

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Johs.2l,15

-

t9

Miniorgelkoncert - Steen Lindholm

Tirsdag den I2. februar

Kl. 15.00 Lisbet Rømer og Anne Mette
Børnesalmesangsgudstjeneste

Kl. I4.00 Vogn Frikke-Schmidt

Søndag den 17. februar 2. s. i fasren
Kl. I0.50 Kirkens præster - Mark. 9,14-29
Kirkens fødselsdag - kirkefrokost

Riis

iloI

Kirkebll senest fredag kl. tI.o0 på telelon 1975 ot00

Dåbsgudstjenester

5

Påskedag

Mandag den 24. marts z. påskedag

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schddt - Luk22,24-32

,",

§øndag den 25. marts

Kl. t0.50 Vogn Frikke-Schmidt- Matt.2B,l-B

Lørdag den 12. ianuar
Kl. 10.50 Vagn Frikke-Schddt

Lørdag den 8. marts
Kl. 10.50 Lisbet Rømer

lørdag den g. februar

lørdag den 12. april

Kl. 10.50 Lisbet Rømer

Kl. 10.50 Vagn Frikke-Schmidt

mrrillNEfrFfI

APRIT

D

Søndag den 6. april z. s. e. Dåsne
Kl. I0.50 Lisbet Rømer - )o11. 10.22JA

Torsdag den

Kirkekaffe

Tirsdag den

l,

maj

t<risti Himmelfart

Kl. 10.00 Kirkens præster
Kl. 12.00 Kirkens præster

Konfirmation

L april

Kl. I4.00 Lisbet Rømer

Lørdag den 5. maj

Søndag den t5. april 3. s. e. påske

KI. 10.00 Kirkens præster
Kl. 12.00 Kirkens præster

Kl. 10,30 Vogn t-rikke-Sch;s1tst - )6L

Fredag den 18. april

't'

Konfirmation

t

Søndag den 4. mai

aededag

Kl. 10.30 Vogn Frikke-schmidt - Mafr..f ,f -14

Søndag den 20.

april;

Kl. I0.50 Vogn Frikke-schmtdt

6. s. e. påske

Kl. 10.50 Kirkens præster - Joh. 1t,20-26

Konfirmation

r. rrs.e
- )ol. B,2B - 36

s.

Søndag den 27. april 5. S. e. !cSre
Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmidt - )oi. 11, 1-11

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssegårdsvei I 9, 2900 Hellerup, www.dyssegaardskirken.dk
SognePræst vagn

Frikke-Schmidt

Hellerup
f1f.3975 0l ll. Fax 39 75 Ot Ot
Dyssebakken 8, 2900

Organist Steen Lindholm
Tlf. 45 41 OB 39. Fax 45 42 54 55.
E-mail:

lindholm@postS.tele.dk

Dyssegård Sogns besøgstjeneste:

Brita Johansen

flt.39 67 t6 54.

E mail: vfs@km.dk

Træffes tirsdag kl. 16-18,

kl. 12-13, i øvrig efter
Mandag er

onsdag{redag

qftale.

fridag.

sognemedhjælper
Katarine christensen
Tll 45 88 41 30,22 96 4t 30.

Dyssegård

sotns ungdomsforening:

Kasserer christian Tagmose

flf.24 83 95 84.

dyssegaardskirken@hotmail.com Sekretær Anders

Tagmose

Rømer
flf.22gt 32 49.
Dyssegårdsvej l16,2BfO Dyssegård Kirketjener Seyed V. Hashemi
T1t.3915 01 03.Fax39750l 0l
llt.28 1223OZTræffeskl.9-'12 Vindisejlene:RasmusHaahr
Tll privat: 39 66 40 56
mandag er fridag.
Tlf.26 Bt 46 O-t.
Sognepræst Lisbet

E-mail: lr@km.dk
Træffes i

præstekontoret,
og

Dyssegårdsvel 19. Mandag onsdag
torsdag kl.
Fredag er

'l

0-l l,

tirsdag kl. I 6-l S

.

fridag.

KIRKEKONTORET
Kordegn Elisabeth Rehling
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup
r1f.3975 01 00. Fax 39 75 O',t O1
E-ma I : dyssegaard.sogn@km.dk. Trættes
mandag-fredag kl. 9.45 -13, tirsdag tillige
kl. I

6-l

I

og lørdag efter aftale.

Menighedsrådsformand
Ole Andkjær Christensen
Ellebakken 1, 29OO Hellerup
1

fli39

62 59 22.

E-mail:

oleandkjaer@mail.dk

Tirsdagstræf:
Aase Grundtvig
tlf.

39

6t 28 20.

FDF-centofte - Kredsledelse:
Nis U Benn

Dyssegård Sogns

Menighedspleje:

Formand Lis Juul
Tlf. 39 67 81 oB.

TIf_

60 38 07 06.

E-mail: nvb@fdldk

;
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Kirkehøiskole

Sogneindsamling

Programmet for Dyssegård Sogns Kirkehøjskole
forventes klar i begyndelsen af januar.
,l9.30.
Fire onsdage i februar kl"
Reserver dagene

Søndag den 2. marts efter højmessen er der igen

sogneindsamling. For tiende gang går vi fra dør til
dør i Dyssegård Sogn og samler ind til Folkekirkens

kirkens hjemmeside.
Dyssegård Sogns Menighedsråd.

Nødhjaelps arbejde i en raekke ulande. Pengene
fra indsamlingen i år skal hjælpe og stølte børn,
som er mærket af aids-epidemien og dens følger

Vagn Frikke-Schmidt

Vagn Frikke-Schmidt

allerede nu. Se annonce i Villabyernes Blad og

FDF

sommerleir 2008

Som nogle måske har opdagel fyldes kirken hver
torsdag af glade børn og voksne i blå skjorter.
Dette har vi gjorr i lO år, og sikke mange minder
vi kan samle. Men selvom det
ugentlige torsdagsmøde er en
meget vrgtig del af FDF (vel nok

den vigtigste), så foregår

FDF

ikke kun om torsdagen.

Vi tager 2 gange om året på
weekend, hvor hele kredsen

for teltlejr og køjekredsen (Douglas Okta, som er
haengekøjer, hængt i en B-kanthænger ). Så der
er lidt for enhver smag - om man vil det primitive
eller luksus.
Sletten er også fuld af gode naturoplevelser til at fylde dagens timer
med; der tilbydes naturvaerkteder;
man kan kommetil atsejle på Julsø,
klatre, prøve frilufshåndværk og
så er der masser af tumleplads til
at løbe og lege på.

tager af sted sammen. Derud-

Sletten danner til daglig ramme

over tager de enkelte klasser en
gang imellem på overnatning

om en masse lejre og kurser

alene, hvor man virkelig har tid
hinanden. Desuden tager vi
hver sommer en uge på sommerlejr! Det er en uge fyldt med
fart, fjollede ideer, bål, snobrød,

femte år laegger Sletten

forkyndelse, badning, hike og
meget mere; i år går turen til
Sletten, der er et kæmpe område naer Himmelbjerget, som

og FDF Utterslev blive en oplevelsesrig uge, men
hvad den helt praecist vil bringe,
kan man kun finde ud af ved at

alle FDF'ere ejer sammen.

tage medl

til

også

grund til FDFs landslejr.
Vi skal i år på sommerlejr

i

8

uge

28 sammen med

FDF Holte
det skal nok

Crunden dækker 222 tønder
land fordelt på skov, åbne marker, vand og vildmark - nok noget af Danmarks flotteste natur.
Der er 5 faste bygninger - Det ny Sletten, Limblerg Cård, Bøgebjerg, Æblegården og Laden
- som dækker alt fra moderne lokaler på det ny
Sletten til mere landlige og gammeldags omgivelser i Laden. Derudover er der sheltere, mulighed

-

både for FDF'ere og andre. Hvert

Anne Katrine Sylvest,
Kredsleder i FDF Gentofte

FDF Gentofte holder til i
Dyssegårdskirken hver torsdag
mellem I8.50 og 20.00
(de ældste slutter først 20.15.)

Velkommen i FDF Gentofte
Hvem

ervi?

FDF Centofte

er lidt over hundrede børn, unge

og

vildmarksture på fjeld og i kano eller blot rykelture
Danmark for de ældste.

i

volsne som mødes hver torsdag aften.

Lederne

er

Hvad er FDF?
FDF Centofte er

en

underafdeling

en kreds, inden for Landsforbundet
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund,

FD[ som med sine mere
32.OOO medlemmer

end

,*

en bredt sammensat gruppe; aldersmæssigt såvel som af uddannelse, interesse og evner. Nogen har
været FDFere siden barndommen,
mens andre er startet som nysgerrige
voksne.

er en af Dan-

marks stzrste folkekirkelige organisa-

Hvor er vi?
holder til

Vi

tioner.

Dyssegårdsvej

i

Dyssegårdskirken,

,l9,2900

Hellerup,

Hvad laver vi?
V lægger væg på, at FDF ikke blot er en pasningsordning men et iddbestemt børne- og ungdoms-

torsdage fra

arbejde med sunde, sjove og lærerige aktiviteter og
udfordringer til alle aldersklasser. Teater, kristendom
og ikke mindst lejr- og friluftsliv er nogle af kerneak-

Besøg vores hjemmeside wvwv.FDEdk/gentofte
- eller kig forbi en torsdag kl 18.30.

tiviteterne. Oplevelserne spaender derfor fra leg
fantasi og hygge for de yngste, til udfordringer som

Vil du vide mere om FDF kan du også kigge på

I

8.30-20.30.

Nysgerrig?

wvwv.FDF.dk.

lrcarrrra?
§;*s;Ei:'it:e Børnehoveklosse (5 - Zå)
Puslinge er FDFs spi opmagere. Lige startet i sko en, og
fuld farl på.
Puslinge laver dukketeater, stearinlys, bygger huler, får
historier og n-'reget meget mere.

T-as+.r§i*g:-=

I. og 2. klosse (7 - g år)

Som tumling skal du til at ave snobrød over bå|, og er
selv med til at taende det.

Du kommer også på løb og du lærer måske hvordan
man ringer I 1 2 hv s der sker en u ykke.

Du kommermed på FDFs andslejrsammen med 12.999
andre, der finder sted hverl femte år, og du er selv med til
at plan ægge klassemøderne.

i=::i;1,i-t:;*.-.b.1*f+ Z og B.

klosse

(13

- t5 år)

En Seniorvæbner er en 'Tærdiguddannet væbner". Du
kan sev lave weekender sarnmen med dine ledere,
og du

p an ægger måske arrangernenter

for de mindre

FDFere.

klosse (g - t I åD
itræ, laver bå, og ærer så småt at bygge med
rafter. Det er også som pilt du kommer på længere ture,

3:{::si;J,,-år 9. klosse og opefter, trl og med tB år
Seniorer hygger ved bå et sammen med de andre,
rmens de drikker kaile og spiller guitar. Sen orklassen
tager i svømmehaien, på weekendel og mødes med
andre seniorer lan$ de fleste kredse b iver seniorer

og du sover måske under åben himmel når 1 er
2å lejre.

tilbudt at være asststenter på en klasse med mindre

i'tli.i= 3. og 4.

Pi te snitter

Lj,æ*ra"griå'* 5. og

6. klosse (t

t- t3 år)

Som væbner er du en rigig raftebygger, og kommer
meget tæt på naturen, hvor du sover i bivua( og løber
efter kompas.

FDFere, for at forberede sig på at være leder i FDE
Af samme grund kan du som senior deltage i Landsfor
bundets kurser, som normalt bliver betalt af kredsen.

9

Kristuskransen
-

et redskab til bøn og fordybelse

l;
Huskekrans, fortællekrans og bedekrans. Ja benævnelserne er mange for den lille krans. Det
var på Middelhavet i en fiskerbåd, der var ombygget til passagerer - at den svenske biskop Marlin
Ldnnebo var på ferie for længe siden. Her blev de
overrasket af en tidlig efterårsstorm - og båden
måtte lægge til på en lille ø med bare 47 sjæle.
Der sad han og frøs på et lejet vaerelse med en
notesbog i hånden. Der tegnede han sin første
Frelserkrans, Kristuskrans, som den kaldes på
dansk. Han ønskede hyælp til bøn, meditation og
den ordløse stilhed. Han tegnede den til eget brug
og som et redskab til koncentration og eftertanke.
Derudover havde han en stærk fornemmelse af,
at også andre mennesker ville kunne finde glaede
ved at gøre perlekransen til en del af deres daglige liv. I dag har kransen fået en udbredelse, som
langt har overgået Ldnnebos forestillingsevne dengangl ldag glider de atten perler gennem fingrene
på rigtig mange mennesker. For det har vist sig,
at kransen passer ind i menneskers behov for og
ønske om at bede. Nogle anvender den som traditionel bedekrans, andre bruger den som afstressningsredskab, nogle som huskeredskab, andre igen
bruger kransen ved bøn og meditation til atter og

lo

atter at kunne fortaelle historien om Cud og mennesker, om Jesu liv og om troens betydning i vores

hverdag. Børn, unge og voksne anvender den i
lige stort omfang, og hver isaer lader den få den
plads i dagligdagen, som den udfylder bedst hos
det enkelte menneske. Perlerne med deres farver
er huskesten, markeringssten for begivenheder i
vores liv og i Jesu liv eller slet og ret små sten,
som man kan kalde hvad man vil og laegge sine
egne tanker og erindringer i. Ved kreativitet, bøn og
fordybelse vil vi laere kristuskransen at kende.

Et kursus på 5 mandage,25/2,5/5 og
t0l5 k1.19.5O -21.50 med lene

Skovmark teolog og udd. retræteleder fra Solåsen i Norge. Kursus
afgift incl. kristuskransen og lille
traktement: 100 kr. ialt.
Tilmelding til Katarine Christensen,
tlt.22964150 eller på mail:
dyssegå rdskirken @ hotma il.com

Drr sren

Det sker
,ANUAN
1.1.08

Nytårskur kl.

::]
IS

Efter højmessen, der denne dag finder
sted kl. 1 5, samles vi i sognegården, hvor vi
over en forfriskning får lejlighed til at ønske

hinanden godt nytår.

6.2.08

frokost efter gudstjenesten. Pris 35 kr. ekskl.
drikkevarer. Tilmelding til kirkekontoret
senest fredag den l 5. februar kl. li.OO.

ro_50

Med helLigtrekonger-spi
med mrnikonfirmanderne.
Efter gudstjenesten er der
festlig komsammen
sognegården. Her serveres en dejlig helligtrekonger-suppe samt en
"Calette Des Rois", en
Kongernes Kage. Der er
"konger for en dag" med
kroner, gaver og gavmildhed.
Ti melding til kirkekontoret eller
dyssegaa rdski rken@hotmail.com senest
fredag den 4. januar kl. 13
Pris 25 kr, børn gratis.

8.1.08

17.2.08 Menighedspleiens eftermiddagsmøde

kl.

"At lære Kristuskransen at kende".

2.5.08 Sogneindsamling
II.5.08

Inden gudstjenesten mødes

vi på hjørnet af Dyssegårdsvej og Søborg Hovedgade
kl.

Diakoniens dag kl. I0.50

Børnefastelavnsgudstjeneste kl. I4.oo

9:45

præcis og går

sammen ad Dyssegårdsvej
op til kirken i et optog af
diciple, folket og alle andre,
der har lyst. Vi medbringer
flotte palmegrene og et

..

Vi begynder i kirken med gudsrjeneste,
derefter er der tøndeslagning i Dyssegårdsskolen, og endelig kan både børn og voksne nyde en fastelavnsbolle i sognegården
Vi kårer nog e af de sjovest udk aedte
børn. Det koster kun 25 kr. at være med,
og alle børn får en godtepose.

Se side 4

t6.5.08 Palmesøndagsoptog

venligt æsel.

Alle minikonfirmanderne medvirker

i

gudstjenesten. Eft er gudstjenesten
serueres grøn suppe samt dejlig påskekage
i sognegården.
Tilmelding til kirkekontoret eller Katarine C,
r|f.22964130 eller
ma il dyssegaardskirken@hotmail.com
Pris 30 kr., børn er gratis.

26.5.08 Offentligt menighedsrådsmøde
kl. Ig.io i sognegården

tiL Lrsbet Rømer.

5.2.08

Se side B

Menighedsplejens eftermiddagsmøde

kl. 14.00,

kl. I9.50 i sognegården

Diakoni er omsorg for næsten, og det vtl
være temaet ved højmessen k. 10.30.
Bagefter byder vi på en sandwich og en
kop kaffe og et foredrag af Conny Hjelm
over emnet "Diakon er en gul citronsodavand". Conn1, Hjelm er tnsttutleder på
"lnstrtut for Diakoni og S1ælesorg'l Kolon en
l adeltle Dlana Ind
Arrangementet foregår på Dyssegårdsvej
1 16, og der er trlmelding senest 2Z januar

B

5e stde l0

50.I.o8 Offentligt menighedsrådsmøde

5.2.08

14.O0. Se side

25.2.08 Kl. 19.30til 2l3o.Kursus:

Menighedspleiens eftermiddagsmøde
kl. t4.00, Se side 4

FEBRUAR

Se side B

17.2.08 Kirkens fødselsdag fejres med en god

6.1.08 HelligTre Kongersfamiliegudstieneste
kl.

Kl. 19.50 Kirkehøiskole.

13.2.08 Kl. 19.50 Kirkehøjskole.
2O.2.OA Kl. t9.50 Kirkehøjskole.
27.2.08 Kl. t9.50 Kirkehøjskole.

APRIT
8.4.08

Menighedsplejens eftermiddagsmøde

kl. 14.00,
25.4.O8

Se side 4

Offentligt menighedsrådsmøde
kl. 19.50 i sognegården

il
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