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Mwamba Uganda Children's Choir
fra THE t AM §AfUItY i Uganda
2l og22. luli ankom l7 børn, dirigent, musikere, lærere og ledere fra Mwamba Uganda
Children's Choir til Københavns Lufthavn, efter en

Mwamba Uganda Children's Choir består af l7 for- 14 år.

Den

aeldreløse eller sårbare børn i alderen 7

lang flyvetur fra Uganda, for mange af børnene den
første overhovedet.

I København har Mwamba deltaget i Choral Denmarh som et af de 29 kor fra hele verden, der har
deltaget i det 8th World Symposium On Choral Music. Mwamba medvirkede med stor succes ved tre
'ljvoli,
en i samarbejde
koncerter, en på plaenen i
med Danmarks Radios Spirekor og Danmarls Radios
Børnekor i Clyptotekets Festsal, og endelig en i Operaen, alle koncerter havde samlet mange tilhørere.
Når denne artikel skrives, er Mwamba på vej rundt
på en Danmarkstournd, hvor de skal afholde 21
koncerter fra Skagen i nord til Nykøbing Falser i syd.

En af koncerterne afholdtes den 20. august

i

Dyssegårdskirken.

Mwamba begyndte forberedelserne til sommer og
efterårs koncertturneen i Danmarh Sverige og USA
i februar måned i år, og koret har siden begyndelsen af maj vaeret samlet på børnehjemmet. Her
har de indøvet repertoiret lidt efter lidt, samtidig
med at de har øvet koreografi. Alt laeres udenad.
Mwamba har sit eget 5 mands band med.
Repertoiret er sammensat af traditionelle og nye
afrikanske sange og salmer, egne kompositioner og

et par amerikanske spirituals.
Koret ledes af Jemimah K. Nsanga som har vaeret
music director i Music For Life i en ånække og korleder for Nkomanzi African Children's Choir, som
besøgte Danmark i 2005. Jemimah K. Nsanga er
både komponist, solist og tekstforfatter til nogle af
sangene I programmet.

Det er The IAM FAMILY i Kampala, Uganda som

i

2007 startede MWAMBA Uganda Children's Choir.

Under koncertturneen ledsages børnene af 2 læ-

The IAM FAMILY driver et kirkecenter som hjælper
forældreløse og sårbare børn. Nogle af børnene
bor på The IAM FAMILY's børnehjem og andre bor
i slumkvarterer rundt om i Kampala. Fælles for de
2OObørn, dertages vare på er, atThe IAM FAMILY
sørger for mad, tøj, hel bredstjek og a nd re fornødenheder, og betaler for børnenes skolegang i offent-

4 medarbeidere, der
tager sig af børnene under hele turen.
rere, som underuiser dem og

På hjemmesiderne www.noedhjaelp.dk og www.
child reninaf rica.dk, kan mere detaljerede oplysnin-

8er sØ8es.

Vagn Frikke-Schmidt

lige og private skoler.

Udgivet af menighedsrådet
Ansvarshavende: Lilli Sohn

Thomsen,
Møn-

Mogens Laursen, Claus Bøye Baun, Otto

Hiemmeside: vwvw.dyssegaardskirken.dk
Layout og tryk MKom Danmark

sted Nielsen og Vagn Frikke-Schmidt

Stof til næste kirkeblad skal være indleveret den 7, november 2olt8
(Periode januar - april 2oo9)
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ti§§e sem§$§srmertur
firsdag den 9. september kl. IO.IO
Vi starter med en kort andagt i vor egen krrke, Dvs-

segårdskirken kl" I 0.30.
til Flynderupgård Museet r Espergærde.
Siden begyndelsen af l80O-årene har FLvnderupgård været en lystgård ejet af byfolk. Det udseende, gården har i dag, fik den i tiden 19 t 5-20
Man satser på at vise og fortælle om lvet på arc:t

Turen går

1920-30. I det populære spisehus kan ran fa
mad og drikke som i l92O'erne. \t får 3 "n-el en madde/' og efter en omvisning kaffe og rr ng e.
Så har vi samlet kræfter til at ny,de den s:-lkke
barokhave ved Frederrksborg S ot.
På hjemvelen passerer vi Nr. Herer, <rke, so:r
med sine kalkmalerier er et besøg værC.
Forventet hjemkomst kl 17.00

Udst§llinser

!

§§}gnesården

- efteråret og vinteren 2008
Når dette Kirkeblad udkommer.
harvi udstilling i Sognegården

af Mariann Kron med billeder
af håndlavet papir samt af hendes unica øresmykker lavet af

Prisen er 125,- ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til:
Grethe Nørgaard Pedersen

Tll.59 56 47 zo
eller Brita Steen Johansen

Tll.59 67 t6

54

senest fredag d. 5. september kl .l5.oo

Der vil blive fernisering søndag den 7. december 2008 kl. 12.00-t4.oo

På sin hjemmeside

skriver

Poul Ebbe: "Jeg har i en årraekke udover mit arbejde
som læge beskæftiget mig

med malerier, skulptur

og

andet kunstl' Fra hjemmesiden har vi klippet

bl.a. kobber og perler.

På vor tidligere omtale af muligheden for at udstille i sog-

Med fernisering søndag den 5. oktober 2008
kl. 12,00-14,00 åbner vi en ny udstilling af fotografen Jan Valeur. Jan har tidligere udstillet sine
fotografier fra Lapland i sognegården. Denne gang
er det fotografier fra Cuba, som Jan udstiller.

negården meldte sig oven-

sig.

Jan's fotografier vil hænge der indtil slutningen af
november.

Reglerne for udstillinger kan ses på kirkens hjemmeside.

Derefter vil Poul Ebbe Nielsen. der er medlem af
menighedsrådet udstille.

"Efterårsforver

Dyssegården"

nævnte.
Udstillingsudvalget vil opfordre andre til at melde

Kontakt udstillingsudvalgets formand Otto
Mønsted Nielsen på tlf. 59 67 89 65 eller på
mail: otto@moensted.dk

lWlusik § §Iyssegårdskir|«em
Som sædvanlig har Dyssegårdskirken også i dette
efterår en række tilbud for dem, der holder af god
musik. Tilbuddene er i tre forskellige kategorier:
koncerter, mi ni-orgelkoncerter og m usi kgudstjenester.

Koncerter:

,l6.
september klokken 20 præsenteTirsdag den
rer Koncertforeningens Kor sit turn6program. Koret
skal give en række koncerter i lsland, 08 programmet består af flot 8-stemmig musik af Mendelssohn og Crieg samt dansk og islandsk kirkemusik.

Mini-orgelkoncerter:
Den første af efterårets to miniorgelkoncerter finder sted søndag den 14 september klokken I I "45,
direkte i forlængelse af højmessen, drejer sig om
engelsk musik. Steen Lindholm fortaeller om og
spiller værker af Håndels samtidige, frodige barokkomponist Charles Stanley samt Elgar og Vaughan
Williams. Cratis adgang.

den 'l6. november klokken I 1.45 står der
C6sar Franck på programmet, - smuk, fransk romanti( som også klæder vort Frobenius orgel.
Søndag

Der er gratis adgang til denne koncert.

Cratis adgang.

Julekoncerten tirsdag den 9. december bliver i år
hverken Juleoratoriet eller Messias, men hvad man
kunne kalde et alternativt juleoratorium, nemlig tre

Kantategudstieneste:

pragtfulde adventskantater af Bach: Nun komm
der Heiden Heiland, Wie schon leuchtet der Morgenstern og Wachet auf, ruft uns die Stimme. Muslh der på ingen måde står tilbage for Juleoratoriet.
Til denne koncert med fine solister, kor og orkester,
altsammen dirigeret af Steen Llndholm, er der en
entr6 på 80 kroner.

Vokalensemble medvirker. Mens dead-line for kirkebladet indtraeffe1 er programmet under udarbeidelse. Nærmere oplysninger vil blive publiceret på Dyssegårdskirkens hjemmeside, så snart de foreligger.

Efterårets kantategudstjeneste finder sted søndag

den 26. oktober klokken 15.

Dyssegårdskirkens

Velkommen til musikalske oplevelser i
Dyssegårdskirken! efteraar

Canterinokoret har fået ny dirlgent
Efter ca. 6 spændende og
udviklende år har koret desværre måttet sige farvel til
vores hidtidige dirigent Marianne Meinertz, grundet familieforøgelse til iah 5 medlemmer og nyt arbejde.
Til gengaeld har vi været så heldige, at få en trdligere vikar, Esben Fran( til at overtage koret.

lund og Jørgen Fuglebæk. Har dirigeret Sjællands
Symfoniorkester i forbindelse med Tv2-programmet "skinnet bedrager', dlrigeret et specialkomponeret korværk til gallapremieren på "Ringenes
Herre: Kongen vender tilbage" iTivoli, og har været
kapelmester på flere musicals. Er til daglig ansat
som sanger ved Lutherkirken på Østerbro og har
undervist/dirigeret aftenskolekor, samt undervist
privat i sang og musikteori.

Esben har en masse spændende med sig i bagagen, som vi allerede dengang fik stor glæde af: Har
eksamen kor- og ensembleledelse fra Musikvidenskabeligt lnstitut, og har derudover studeret
direktion under bl.a. Frans Rasmussen, Morten Rye-

i

4

Vi ser frem til et spændende samarbejde med
Esben Frank, og korets næste koncert bliver

lule-

koncerten, mandag den t5. december2008.
Kirsten Bache
k|.20.00

Englebørn og salmesang
- for små bøtnfua ca.2 - 7 mdt,
Nyt hold begynder 27. august
Kontakt Katarine Christensen,
dyssegaardskirken@hotmail.com

tlf.22964130

Teaterforestilling i kirken
Onsdag den 19. november kl.

"lonas i Hvalfisken"

t7

i Hvalfisken - en forestilling for minikonfirmanderne, deres familie, søskende og alle
andre som gerne vil berøres og bevaeges.
lonas

lonas i Hvalfisken handler om et menneske, der
Iærer at dele og forvalte et ansvar. Da den skrækslagne Jonas, med ført hånd og hvalfis( Iøser sin
opgave, forventer han, at Cud skal være lige så
konsekvent overfor dem, der fik budskabet, som

budbringeren selvl Men Nineves befolkning har
forbedret sig og Jonas må vente forgæves på bulder og brag. Opfyldt af vrede, harme og taenderskærende jalousi går Jonas i rette med Cud : ,Kan
du ikke li' mig mere? Hvorfor skal de slippe?, Da
Jonas frustration er allermest kaotrs( venter Cud
på ham og transformerer afmag til indsig.
De fleste mennesker kender denne fortælling om
Jonas, men i TRlofabulas hænder får historien
en ekstra dimension. Den er nænsomt fortalt med
stor respekt for Biblen, men TRlOfabulas musik-

dramatiske sprog giver samtidig fortællingen en
abstrakt fanden-i-voldskhed. Der vil være latter og
tårer, gys og håb.

Der er noget at glæde sig till

Efterfølgende er der udstilling af minikonfirmandernes egne billeder.

Hilsen Katarine Christense n, tl[. 229641tO

Pilgrimsvandring
-

Gå med på pilgrimsvandring i

det skønne Tisvilde
12. oktober kl. t0:I0
i Dyssegårdskirken kl.
10.30. Eterfølgende kører vi i private biler til Tibirke
kirke. Herfra vandrer vi omkring 6 km. udi Tisvilde
Hegn og Tibirke bakker. Medbring rygsæk med lidt

Vi mødes til gudstjeneste

godt at spise og drikke, din egen Kristuskrans og
den lille pilgrimsbog hvis du har dem, ellers kan
man låne" Vi holder en kort andagt i Tibirke kirke til
afslutning på turen.

Lene Skovmark og Karin Mortensen er med på
vandringen og der vrl være indlage riter undervejs.
Det koster 50 kr. at deltage og der ydes betaling til
os, som laegger bil til. Og til alle, som har lyst, er
der samvær og en god suppe i Dyssegårdskirken,
når vi kommer hjem.

Tilmelding og spørgsmål til
Katarine Christensen, tlf. 229641I0 eller
dyssegaardskirken @ hotmail.com

Gudstienesteliste

?" septernber

200S

*

iS.

ianuar 2009

Torsdag den 50. oktober
Søndag den 7. september
Kl. I0.50 (skriftemål kl. lol Lisbet
trin. Joh. I l,l9-45

Kl. I9.00 Vogn Frikke-Schddt
Børn Unge Sogn og Kirke gudstleneste
Rømer

- )6.
\D)

Kirkekaffe

l7

s. e. trin.

Søndag den 21. september
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - lB.

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

:.

;;;;,

Søndag den 2. novembet

Søndag den 14. saptember
Kl. 10.50 Lisbet Rømer -

1ffi.Hft,,i:.

l,

;l

Alle Helgens Dag

Kl. 10.50 Vogn frikke-Schmidt - Mafr 5,

1-12 l/,1fl

Mark2,14-22

Kirkefrokost

s. e.

KI. 10.50 Lisbet Rømer - 25. s. e. trin. Luk 11,2A-33

Søndag den 9. november

trin, Joh. 25, 1-11

Søndag den 28. september
Kl, I0.50 Kirkens præster - 9. s. e. trin. John ,35-5
1

Høstgudstjeneste (se side

1

Tirsdag den I l. november

Andagt

Kl. 14.00 Lisbet Rømer
1

Søndag den 16" november
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - 26. s. e. trin. Matt 13,24-30

1O)

eller Matt 13, 44-52

§øndag den 5. oktober

Søndag den 23. november

Kl. I0.50 (skriftemål kl. lo) Lisbet Rømer - 20.
trin. Matt. 21 ,28-44

Kl. I0.50 Lisbet Rømer - Matt

Sidste s. i kirkeåret
,l1,25-30.

Kirkekaffe

Søndag den 50. november t.

Kl. 15.00 Vogn Frikke-Schmrdt
Dyrenes Karneval

Kl. 10.50 Vagn Frikke-Schddt - MarrT, 1-9

s. i advent

Søndag den 12. oktober
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt-21. s. e. trin
Luk 13, 1- 9

Tirsdag den 14. oktober

Andagt

Kl. 14.00 Vogn Frikke-Schmrdt

§øndag den 19. oktober
Kl. t0.30 Vogn Frikke-Schmtdt - 22. s. e. t'tr
A/att 18,1-4

Søndag den 26. oktober
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - 23. s. e. tln. Markus 12, 38-44
Kl. 15.00 Vagn Frikke Schmidt
Kantategudstjeneste

Dåbsgudst§erxester

6

Lørdag den t3. septernber
Kl. 10.50 Lisbet Rømer

§-ør"dag dem §i" movexxrber
Kl. 10.50 Lisbet F:ønct

Lørdag den tr tr. oktober
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt

I"ørdag dem I3" dsee§rl§sr
Kl. 10.50 \rtan l:lkte-SckniCt

DECEMBER

Torsdag den 25, december tuledag

..:

§øndag den 7. december 2. s. i advent
Kl. 10.30 (skriftemål kl. Io) Lsber Rømer

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk2, 1-i4
Luk 21

25-36

D

Kirkekaffe
i

t

Fredag den 26. december

,

Søndag den 28. december

Søndag den I4. december 3. s. i advent
Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt - Matt t I , 2)A.

lÅnuin .::'-.,i.t§t -,.,Sll:il
Torsdag den t, januar 2009

Søndag den 2l , december 4. s. i advent
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Joh I , I 9-28

t

Nyrårsdag

Kl. I 5.00 Lisbet Rømer - Luk 2, 21
Nytårskur

Juleaften

Kl. 15.00 Lisbet Rømer - Luk 2, I - t4
Kl. 16.50 Vogn Frikke-Schnidt - Luk2,

Julesøndag

Kl. 10.50 Vagn Frikke-Schmidt - Luk 2, 25-4A

Familiegudstjeneste - Christmas Carolsgudstjeneste (se side I t)

Onsdag den 24. december

2. juledag

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Marr23,34-39

Søndag den 4. ianuar

V

Hellrgtrekongers søndag

Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt
Familiegudstjeneste
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DYSSEGÅRDSKI RKEN
Dyssegårdsvei I 9, 2900 Hellerup, www.dyssegaardskirken.d k
Sognepræstvatn Frikke-Schmidt organist Steen Lindholm
Dyssebakken 8,2900 Hellerup
Rønnebærvej 82,2840 Holte
rlf.39 t5 01 I I . Fax 39 75 O',l Ot
relefon: 45 4t 08 39. Fax: 45 42 54

E-mail:r,,fs@km.dk
Træffes: Tirsdag kl. 16 18, onsdagfredag kl. 12-13,i øv(igj efter aftale.
Mandag er fridag.
sognepræst Lisbet

Rømer

Dyssegård

sotns besøtstieneste:

Brita lohansen

55

Tll.3g

6t

16 54

E-mail: lindholm@postS.tele.dk

Sognemedhjælper
Katarine Christensen
Tlt 45 88 41 30, 22 96 4 t iO
dyssegaardskirken@hotmail.com

Dyssegård Sogns Ungdomsforening:
Kasserer Christian Tagmose
Tlf.24 83 95 84

Sekretær Anders Tagmose
Tlf. 22 97 s2 49

Dyssegårdsvej I 1 6, 2BtO Dyssegård

111.3975

0]

03. Fax 39 75

0r

or

Kirketjener seyed v.

66
E-mail: lr@km.dk

flt.28

Tlf. privat: 39 66 40

12

2j

Mandag er

07_

Hashemi
9-.12.

Tr€effes: Kl.

fridag_

vind i sejlene:
Rasmus Haahr
Tlt.26 81 46 Ol

Træffes i præstekontoret,
Dyssegårdsvej

lg.

Ivlandag, onsdag

og

Menighedsrådsformand

torsdagkl.iO-ll,tirsdagkl.t6-18. oleAndkjærchristensen
Fredag er

fridag.

KIRKEKONTORET
Kordegn Claus Bøye Baun
Dyssegårdsvej i9,2900 Hellerup
T1t.3915 0l 00.Fax3975Ot Ot
E-mail:

Ellebakken I

t,

29OO

Hellerup

Tirsdagstræf:

AaseGrundtvig
if. 39 61 28 20

Tlf.39 62 s9 22
E-mail:

oleandkjaer@mail.dk

FDF_Gentofte - Kredsledelse:

NisV Benn
Dyssegård sogns

Menighedspleje:

FormandListuul

dyssegaard.sogn@km.dk Tll j9

Tll 60

i8

07 06

E-mail: nvb@fdfdk

67 Bt 08

Træffes: MandagJredag kl. 9.45 -13, rirsdag tillige kl.1 6-18. Lørdag kun efter aftale.

7

&Iwor

blev xxæx*ekærllgheden af?

- 5 aftener om diakoni
Onsdag

d.24.

Onsdag d. 5. december

september kl. 19,50:
Mød skuespiller Anne Marie

kl. rg.lo:

Helger i et overrumplende "alter ego" og hør den gode fortælling i en sprælsk og tankevækkende udgave!

Sart

Kirkehistoriker Liselotte Malmom "de gode gerninger"

-

hvor blev de af efter reformationen?
Kom og hør om diakoniens historie i en levende udgavel

Onsdag d.29. oktober

Deltagelse koster kr. I00 for alle tre aftener.
lndbetaling på Dyssegårdskirkens kirkekontor i åbningstiden eller på konto: Reg nr.
4190 kontonr. 4190 47O 857 (mærket:

kl. r9.50:

Diakoniaftener)

i

Informationschef

Frelsens
Haer Lars Lydholm fandt på sloganet "Pengene el-

Sted: Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej I 9

ler vi synger". Musik og sang og et storl socialt en-

2900 Hellerup, www.dyssegårdskirken.dk

Sagement er hærens hjertesager.

§§dr*g

ta§

Salmesangsaften

#yssegård

-

§Wexx§g§xedspEeje!
I dette

nummer af kirkebladet er der ikke ind-

lag girokort, da det er blevet uforholdsmaessig dyrt at få dem trykt og ilag. Det vil dog
stadig være muligt at give et bidrag til menig-

hedsplejens arbejde på en af følgende måder:

-

Overførsel via netbank til konto
reg. 01 1 I konto 0306299093.

8

1

I

konto 0306299093.

Betaling kontant til kordegnen i kirkekontorets åbningstider.

Tak

Nordea,

lndbetalrng i bank eller på posthus trl konto

i Nordea, reg.01

-

i

for en god gave!

onsdag den

I. oktober kl.

19,50.

Den nye salmeskat. Kom og hør og syng med.
Tillerettelagt af rektor Eva Bruun Hansen og Vagn
Frikke-Schmidt.

løvrigt medvirker: Johan Jensen, Nicolai Jensen og
elever fra Sjællands Kirkemusikskole.
Aftenen foregår både i kirkerummet og i den store
mødesal. Der serveres en forfriskning.
Det kostes kr.25,-, som betales ved indgangen.

!!r!

9

§et skær
t4.10 kl. I4.00

Menighedspleiens
eftermiddagsmøde

05.09 kl. 17.00 orienterings-

og opstillingsmøde om menighedsrådsvalg

14.09 MiniorgelkoncerL

(efter højmessen)

16.09 kl.2o.oo Konceft,

(se side 4)

Tove Udsholt fortæller om sin jødiske barndom og moderens flugt til Sverige og om
sin senere tilkny.tning til Gilleleje Kirke

20.t0 kl. 19.00

Lene Skovmark kommer og vil
give os mulighed for at blive inspireret og
få en større og måske anderledes forståelse
for brugen af Kristuskransen. Entre 25 kr.
Kristuskransen kan købes for 40 kr.
Tilmelding til Katarine Christensen,
t|L 22964130

19.09 Gentoftenatten

24.09 kl. 19.30 Diakoniaften,
28.09 kl. 10.50

(se side B)

Høstgudstjeneste

i Dyssegårdskirken
Efterfølgende er der festlig komsammen
i sognegården med høstsuppe, kaffe og
lagkage. Pris 30 kr. Børn gratis. Auktion over
alle medbragte gaver til kirken - pengene
går til Dyssegårdskirkens børne- og ungdomsarbejdet, så tag gerne familie, venner
og bekendte med. Vi glaeder os til at se
rigtig mange denne dag.
FDF,

o;
29.10 kl. 19.50 Dikoniaften

(se side 8)

Ungdomsforeningen og Dysse§§i.,,.,.,.,..,1',,',r',.r,:,1:t:1lrtr,::i:

gårdskirken.

02.II

AIIe Helgens Dag
Frokost efter gudstjenesten. Pris 35 kr.
ekskl. drikkevarer.
Tilmelding til kirkekontoret senest fredag

den 31. Oktober kl.
05.1

I

,l3.00

kl. I 9.00 Vi danser i kreds og i kæde
over Alle Helgens tema om sorg og mørke
og i lys og glæde. Yi skal huske, at kristendom ikke bare er ånd, det er også krop, det
er sanseligt og handler derfor også om at
føle, smage, rØre, se og bevæge sig.
Alle er velkommen - Entre: 50 kr.
hilsen Katarine Christensen, IlI. 22964130

0l-t0

kl. t9.50 Sangaften,

05.10

Fernisering, (se side 3)

08.10 kl. 19.50 Offentligt

(se side 8)

ll.'ll
I

l.t

t

kl. 14.00 Vor "gamle" kordegn Peter
Han vil fortælle og vise lysbilleder fra et
bryllup på Hawaii, fra en tur rundt i Australien og besøg på kongepaladset i Bangko(

menighedsrådsmøde

Thailand.

(se side 5)

l6.Il

l0

(se side 12)

Nielsen nyder at rejse verden rundt.

i sognegården.

I2.10 Pilgrimsvandring

Valgtil menighedsråd,

Miniorgelkoncert (efter høimessen)

I9.l

I

kl. t7.00 Jonas i Hvalfisken

26.t

I

kl. 17.00 Offentlig menighedsrådsmøde

(se side 5)

§kr§ftemå§

i sognegården.
30.1

I

Der har været et program i TV med titlen 'SkrifteAdventsmarked, (se side I 2)

illlt$ER.

,:'

,

stolen".
Det viser for åbent tæppe, hvordan en sjælesørge-

:::

risk samtale kan forløbe mellem

05.12 kl. 19.i0 Diakoniaften (se side
07.12 kl. I2-I4 Fernisering (se side

B)

I)

09.12 kl. t5.00 Menighedspleiens julemiddag
"Vær velkommen Herrens år og velkommen herhidl'
Med disse ord fra adventssalmen indbydes
der til før-jul-middag med duftende steg og
tilbehør, risalamande, mandelgaver, lotteri
og lignende.
Vi får mulighed for at synge med på de
kendte adventssalmer og sange"
Prisen er kr. 75,- ekskl. drikkevarer.
Tilmelding til kirkekontoret tlf. 39 75 ot 0O
senest fredag den 5. december 2O0B
kl 13.00.

09.12 k|.20.00 Koncert,

(se side 4)

to mennesker. At

skrifte vil i almindeligt sprog sige, at man i en sam-

tale taler åbent om det, som tynger 6n, og hvis det
sker over for en præst kan man, hvis man føler
behov for det, modtage sine synders forladelse

ved et kort ritual. Det har altid hørt med til

prae-

stens arbejde at være sjælesørger.
Derfor kan man altid opsØge en praest, hvis man
har behov for at dele sine kvaler med et lyttende
menneske, og praesten hartavshedspligt. I folkekirken har vi faktisk et skriftemålsritual, som bliver
brug rundt omkring.
Engang var det normall at skriftemålet gik forud

for altergangen og tit ved en særlig gudstjeneste.
Søren Kierkegaard har skrevet, at "et menneskes
samvittighed er den stemme, et menneske ikke
kan undvige', og at "lige som det ene menneske
kan dække det andet, så ingen kan få øje på den,

14.12 kl. t0.I0 Velkommen til en festlig og
anderledes gudstieneste med Christmas
Carols og traditionen med Christingles Appelsinen er symbolet for jorden, Lyset er
symbolet på Kristus.
Det røde bånd, er symbolet på Krist blod,
som han udgød for os.
De fire pinde er symbolet på de 4 årstider
og de 4 verdenshjørner
Fru$ og grønt repræsenterer gaverne fra
jorden, hjulpet af regn og solskin.
Børnfra kirken hjaelper på festlig vis med at
denne gamle traditon, som går helt tilbage
ttl 1147, stadigvaek holdes i hævd.
hilsen Kata rine Ch ristensen, tlf. 229 64130

I5.12.

der bliver dækket, sådan kan Kristus dække et
menneskes synd med sit hellige legeme". (Nadvertale 1851).
Dyssegårdskirkens menighedsråd vil prøve at indføre et månedligt skriftemål kl. t0 før højmessen
den første søndag i måneden på følgende datoer:

7/9,5/1o og7/12 2oo8.
Se ritualet i salmebogen side

84.I eller på kirkens

hjemmeside www.dyssegaa rdskirken.dk

Lisbet Rømer

kl. 20.00 Canterinokorets iulekoncert

il

Orienterings- og
opstillingsmøde
om menighedsrådsvalg

6

Onsdag den 5. september 2008 kl. 17
i Dyssegårdskirkens sognegård

;
Tirsdag

den

1

1. november

2008 afholdes der over

alt i landet valg til menighedsråd. Det går almindeligvis ret upåaget hen, da der langt de fleste steder kun indleveres 6n kandidatliste, så afstemningen bortfalder. Sådan går det normalt også her.

i forbindelse med udfaerdigelse og aflevering af kandidatlister og afholdelse af valg.
Er kirt(en bare
o§VALG'',{\

loI siov?

mere formelle

rnh'u\Plns!(r /

-

I

soSnets 7O-årige historie, har der kun to gange vae-

ret indleveret flere lister.

Har man interesse for, hvad der foregår i den lokale kirke, og kunne tænke sig at få indflydelse på,
hvad ens kirkeskattekroner går til, er det en god id6
at komme til dette møde.

Derefter vil man forsøge at sammensætte en kandidatliste. Et menighedsråd skulle gerne bestå af
personer med kompetencer inden for mange forskellige områder, det være sig økonomi, jura, persona leledelse, bygnin gsved ligehold, it, ku nst praktisk sans og ikke mindst den sunde fornuft.

Har dette vakt din nysgerrighed, så kom den 3.
Mødet vil blive indledt med en orientering om,
hvad et menighedsråd, naturligvis specielt det i
Dyssegård, beskæftiger sig med, samt om det

september.

Adventsma rked

Ole Andkiær Christensen
formand for menighedsrådet

ifH:åJ:?i?bn"'"'ber

Fine salgsboder

Delikatesser, Tombola
Fiskedam og U-landsmarked

Kæmpe bogmarked
Kirkecaf6,

2008

1,.,.

ffi
æ

hvor man kan købe lidt godt at spise

Overskuddet går til Danmissions arbejde blandt børn i Asien

Bogindsamling:

Har du bøger du gerne vil af med, ringer du blot til
JØrgen NØrgaard Pedersen. Tlf. 39 56 47 20

