&

ti I'

;#

r

il

1E=

M

&

t,,/
"r.

Tilgivelse og skriftemål

Forældre har tit nemmere ved at tilgive deres børn
end omvendt. Forfatteren Peer Hultberg har posthumt udgivet en bog om sin barndom i en familie
uden kærlighed og sammenhold. Hans foraeldre
var både ufølsomme og åndeligt indskrænkede,
fortæller han, og det gjaldt især hans far, der gennem mange slags ydmygelser af sin søn såede et
selvhad i ham, der siden udviklede sig til depressioner. Det opgør, Peer Hultberg tager med sin mor,
har noget mere forsonende over sig, men han følte
sig også sviget af hende.

Det kan være svært at tilgive, måske særlig svært

Den jødiske filosof Martin Buber sagde, at "det kun

er den, der har tilføjet såret, der kan hele det, og
det er kun den sårede, der kan tilgivel' Når børn
tager hinandens legetø1 eller ødelægger den fælles
leg, må den, der har skylden ikke lyve om det. Følelsen

al

at det skal gå refaerdigt til, er otte seerlig

staerk hos børn. Men det gælder vel egentlig også
mellem voksne. Vi kan kun tilgive hinanden, hvis vi

er sandt om det, der er sket, og hvis vi kan få
afløb for vores vrede og sårede følelser. Samtidig
kan vi ikke forlange tilgivelse. Vi kan kun håbe, at vi
får den og må desuden gØre en indsats for at genta

de nære familierelationer. Det barn, der blev gjort

opbygge den tillid, vi svigtede. Vi kan ikke bare ignorere spoTene af vores skyld.

fortraed, kan ofte bruge det meste af sit voksne liv
på at få selvtilliden og glæden tilbage. Men gælder

Af og til kan man høre, at "det vigtigste er, at jeg

i

det ikke for alle, voksne som børn, at hvis vi var
bedre til at indrømme vore fejl over for hinanden,
ville det også være lettere for os at bære over med
hinanden og forsone os med det, der skete? Det
eneste, man ikke kan forlange af et menneske, der
har lidt overlas! er, at hun eller han skol tilgive. Det
vil blot opleves som endnu en ydmygelse. Tilgivelse må altid være en gave og må også opleves sådan. .Ja, undertiden kan tilgivelsen veere et under
for den, der bliver tilgivet.

2

kan tilgive mig selv". Bagved ligger sandsynligvis en

smertefuld begivenhed, så knugende, at man aTdrig har fortalt nogen om det. Man oplever, at sarnvittigheden bliver ved med at plage en, og man kan
føle, al noget er gået i stå inden I en, l\,len for at
komme videre er man ofte nødt t at lukke op og
fortaelle om det, der piner en. lkke for at bortforklare sin skyld, men for at op e,,,e Cen irøst, der kan
Irgge i at dele tingene med en ar-der, Det har faktisk også noget med buddet c"r næstekærlighed

at gØre. Hvis man hader sig selv, ødelægger man
sin evne til at elske.
Det at kunne tilgive hinanden er en meget vaerdi-

fuld erfaring i vores liv. Ud fra en kristen opfattelse
er det Cud, som står bag al tilgivelse. Han er dom-

meren, men har gjort sig selv til den dømte i
Kristus. I en salme står der: "Du, som bar al vor
skyld, bar den og tilgav den, du er vort hjertes fred,

for evigt" (DDS 451). I den kristne tro ses
tilgivelsen ud fra Cuds perspektiv. lmidlertid er
skriftemålet mere eller mindre gået i glemmebogen hos os, og mange tror, at skriftemålet er en
katolsk tradition, men faktisk blev det ikke afskaffet
ved reformationen. Tvaertimod gav Luther en vejJesus,

ledning i sin lille katekismus (se den danske salmebog side 963). Selve ordet er sammensat af "skrifte" og'må1". "Skrifte" er en syndsbekendelse, man
har skrevet ned på et stykke papir for at kunne sige

den højt i skriftefaderens påhør, og "må1" er det
samme som "tale". Luther anså det for gavnligt at
skrive sine synder ned, så de blev konkrete for 6n.
Det kunne stadig være en god id6, fordi vi netop
kan have svært ved at saette ord på, hvad det er,

gav sine disciple magt til at "binde og løse'i fordi
han selv står bag al tilgivelse "Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på
jorden skal være løst i himlen". Vi kan derfor have
fuld tillid til skriftemålet og opdage, at det forandrer
noget i vores liv at bruge det. Under ritualet før

højmessen bekender man ikke sine synder højt,
men stille over for Cud. Luther skriver i sin vejledning, at selv om man ikke går rundt med en snget
samvittighed, er det gavnligt at høre tilgivelsens
ord, så man kan vænne sig til at tro syndernes forladelse. For alt det med tilgivelse kan være en meget lang proces. Vi tilgiver sjældent hinanden på 6n
gang, og det kan også tage sin tid for os at fatte, at

vi er tilgivet af Cud. Ligesom vi har brug for at vide,
at andre holder af os, må vi også høre Cuds befriende ord igen og igen for at kunne stole på det.
Tilgivelsen kan blive en erfaring af kærlighed, både
af Cuds og menneskers kærlighed. Man kan altid
aftale tid til samtale og privat skriftemål hos præsten, men der vil også være faelles skriftemål i kirken før højmessen søndag d. 13/9, 11/10, 8/11

og 13/12.
Lisbet Rømer

der går galt i vores forhold til hinanden. Synden
bliver blot til en forvirret fornemmelse af, at noget
er forkert, og hvad har jeg egentlig med det at gøe,
eller er det de andres skyld?

Skriftemålet i Dyssegårdskirken består af:

Siden jul har der regelmæssigt været skriftemål før
højmessen kl. 10. Skriftemålet er som sag ikke no-

2. fælles stilhed
3. tilsigelse af syndernes forladelse i den
treenige Cuds navn til hver enkelt

get vi selv har fundet på. Hos evangelisten Matthaeus i det 18. kapitel, vers

l8

1. skriftlæsning og bøn

med håndspålæggelse.

laeser vi, at Jesus
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Kom - hør de gode bibelske historier, syng med på
sange og salmer, oplev børnene i Dyssegård dramatisere telsterne og meget merel
Spaghettigudstjenesterne er en ny mulighed for at
møde kirke og kristendom i børnehøjde.
Vi begynder i Dyssegårdskirken kl. 17.00 og efterfølgende er der fællesspisning.
Hertil er der en betaling: 30,- kr. pr. voksen, børn
gratis.

Onsdag den 2. september: Noahs ar( går verden
under eller hvad? I sognegården er der Noahs fri-

al

Onsdag den 7. oktober: Abraham i Mamrelund.
sognegården er der Sarahs gæstebud.
Onsdag den 2. december: David og Coliath eller
hvordan den lille narrer den store. I sognegården er
der Kong Davids gryde.

stelser.

ffiæmffiww§«§wfu ffæw kæwwæw
Er der interesse for en Seniorklub for herrer ved Dyssegårdskirken?r

vi været
nogle herrer, der har mødtes for at tale om muligheden for at starte en seniorklub for herrer ved
Når dette kirkeblad udkommer, har

Dyssegårdskirken.

Jeg håber, at vi er nået frem til at ville mødes en
formiddag en gang hver måned.

lnitiativgruppen vil holde "Åbent hus" i Sognegår,l0.
den torsdag den
september 2oo9 fra kl. l0 til
12. Når vi kommer, vil der være kaffe og morgenbrød. Denne gang vil der være almindelig hygge og
snak om gruppens fremtid og herunder planlægning af kommende møder. Alle maend er hjerteligt
velkomne.
Otto Mønsted Nielsen
Tlf.

4

39 67 89 63
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Som noget nyt har Gentofte Kino indledt et samarbeide med kirkerne i

Gentofte provsti.
formid- for over en kop kaffe og en ostemad at diskutere de
Kino, Centoftegade, hvor der
elsistentielle, etiske eller religiøse temaer, der måtte
over selve oplevelsen af at se filmen vil være et kort være i filmen.
oplæg til filmen, og efter filmforevisningen mulighed
I vinterhalvåret vises en række film lørdag

dage

i Centofte

ud

Skyld og tilgivelse er temaet for efterårets tre film:

7. november:

Citronlunden

24. oktober: The Reader

2l . november:
Boy A
Forårets tre film er valgt efter temaet: Kærlighed og dæmoni:

23. lanuar. Revolutionary Road

6. februar: Breaking the waves

2f . f ebr uar : Frygtelig lykkelig
Kirke og klno er en filmklub for dem, der både vil
se

film og diskutere dem med andre.

Tilmelding: Medlemskort kan købes i Centofte kino fra

l.september.
Pris: 400,- kr. for seks

film og kaffe/te og ostemad.
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for konfirmandforældre og andre interesserede

. Er folkekirken i krise eller er vi stadig fælles om
den gode historie?
Hvad betyder de kristne traditioner for os?
Er der værdier, vi ikke kan undvære?
Er tro og spiritualitet det samme?

.
.
.
. Skal religionen

være synlig

i

i

medierne,

og vi har vel alle forskellige bud på et svar. Nu er en

ny årgang konfirmander kommet i gang med konfirmationsforberedelsen. De skal lære trosbekendelsen og Fadervor, og de kommer til at opleve

kristendommens budskab om tro og næstekærlighed gennem bibelens historier og mange gode
aktiviteter i undervisningen, og mon ikke enhver
konfirmand undervejs i forløbet gør sig nogle tanker om "hvad den kristne tro har med mit liv at
gøre?" og "hvem er Cud for mig?"

ffiæfuymæ§mæweffiW
Et dejligt tilbud fra Dyssegårdskirken om babysalmesang for forældre med børn i alderen 1 - ca.7
mdr. Med alle sanser åbne synger vi salmer og sange, vi bevaeger os, mens vi synger, danser og leger.

Det er en enestående mulighed for indholdsrigt
samvær med dit barn. Der kræves ingen forudsaetninger - alle kan deltage. Der anvendes fine sanse-

i undervisningen. Praktiske
oplysniger: Undervisningen foregår i en lille gruppe
med l0 fædre/mødre med barn og forløbet er på
6 gange. Det koster 100,- kr. at deltage og der er
fæl les hygge efterfølgende.
vækkende virkemidler

Næste hold begynder mandag den 19. oktober
kl. 10.15

-

r 1.30.

Tilmelding og spørgsmål til :
Kotorine Christensen Tlf. 22 96 41 30

5

forældre, indbydes I til
tre studieaftener i efteråret
om kristendom og livstolkning for voksne, onsdag

den28/10,11/11 og
r 8/r r kl. 19.30 - 21.3O.

samfundet?

De spørgsmål er undertiden fremme

Hvis de spørgsmål
også interesserer jer

Aftenen indledes rned et
temaoplæg med efterfølgende
diskussion og eventuelt
gruppearbejde.
Henvendelse for nærmere oplysning og tilmelding
hos: sognepræst Lisbet Rømer, tlf. 39 75 0l 03.

ffiww&ffiwffim&§æmæw&æ æffi *#æw&
- søndag

den27. september 2009

Velkommen til en festlig høstgudstieneste, som traditionen tro efterfølges af høstsuppe i sognegården.
Her vil vi også holde auktion over alle de flotte medbrage gaver, hvor overskuddet går til Dyssegårdskirkens børne- og ungdomsarbejde. Prisen for dette er
kun 30,- kr. og gratis lor børn. Omkring klokken l3

åbnes boderne, hvodra der sælges håndarbejder,
delikatesser, grØnne planter, stof i lange baner, koge-

bøger, havebøger og meget andet. Overskuddet
herfra doneres til velgørende og humanitære formå|. Der vil også blive solgt kaffe og kage medens
boderne er åbne. Ca. klokken 14 vil der være sanglege og folkedans for både store og små. KI. 15 er
der Teaterdyssen, hvortil der kan købes billetter til
kun 30,- kr. Billetsalget starter mandag den 14. september. Læs mere om dette på side 1 I.

P§§gr§mswæffidwffimg
Søndag den 18. ol«ober mødes vi kl. 10.30 til gudstjenesten i Dyssegårdskirken. Efterfølgende går vi til
Hellerup St. og tager toget til Ørholm. Vi følger herfra
de gamle vandrestier og møllerne langs Mølleåen.
Turen er på ca. 10 km.

Vi slutter af med en dejlig suppe

i

sognegården.

Pris kr. 30,-.

Lørdag den 24. oktober fortsætter vi med at gå
vejen "Via Selandial'
Allerød, ca. 14
Denne gang går turen fra Hillerød
km. Mødetid på Hellerup St. kl. 9.45

-

Meditation og

Enhver betaler egen transpoft. Husk gode sko samt
mad og drikke til turen.

§«r§m&wm fuæxx
Fælleskab og arbejdsgruppe for dig som har lyst til

Tilnelding til:

ar arbejde med centrerende bøn i praksis sammen

Kotorine Christensen tlf. 22 96 41 30
el I e r dyssego o rdski rke n @h otmai l.com

med andre. Bønsformen har rødder i den oldkirkelige kontemplative tradition. Vi tager bl.a. udgangspunkt i det den amerikanske mun( Thomas Keating
skriver i bogen Open hear! open mind og ifilmen
"lnvitation til Cud'i Vi mødes mandage kl. 18.30
19.00 i lige uger. Efterfølgende er der kaffe/the

-

samt lidt sødt.
Tilmelding til:
Kotarine Christensen. Tlf. 22 96 41 30
el I e r dyssegoo rdski rken @hotm o i l.co m
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Gudstienesteliste IO. august

ffi

Tirsdag den

Søndag den 50. august

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - 12. s. e. trin
Mark. 7,3 1 37 Mini-orgelkoncert Steen

D

lindholm

iloI

Kl. I 7.00 Spaghettigudstjeneste
Vagn Frikke-Schnidt

§øndag den 6, september
Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmrdt - I i.

D

s. e. trin

]O.OO) Lisbet Rømer

-

14. s. e. trin

t9

Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt - 2a.

s.

e.Iin

Mats.22,j-i4

Torsdag den 29" oktober
KI. I9.00 Børn, Unge, Sogn og Kirke (BUSK)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer Alle helgens dag
l\4att. 5, l - 1 2

iloil

Kirkefrokost

Søndag den 8. november

Søndag den 20, september
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmldr - 15. s. e. trin
Luk. f,1

Søndag den 18" oktober
Kl. 10.50 Lisbet pømer - -9. s. e. Lrin
Mark 2,1-12

Søndagden t,noyember

Søndag den I3. september

tZr

oktober

Jokob Middelboe R6nnow

Luk. 1A,23-21 Efterfølgende møde for Vagn
Frikke-Schmidts konfirmander og deres
forældre i den store sal

Kl. t0.50 (skriftemål kl.

t5

Kl. 14.00 Vogn Frikke-schmidt

Søndag den 25. oktober

Onsdag den 2. september

Luk.

- 6. ianuar 20I0

Kl. 10.50 (skriftemål kl. I O.OO) Lisbet Rømer - 22. s. e. trin
Matt. lB,2l-35 Mini-orgelkoncert Steen lindholm

1-ij

Tirsdag den I0. november

Søndag den 27. september

KI. 10.30 lisbet Rømer -6. s. e. trjn
Johs I 6,23b-28 Høstgudstjeneste

ro[

Kl. t4.00 Lisbet Rømer

Søndag den 15. november
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - 2J. s. e. trin
Mafi.22,15-22

Søndag den 4, oktober
Kl. I0.50 Voqn Frikke-schmidt
Luk.

t4,t-t

17. s. e.

Søndag den22. november

tin

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Sidsie s. i kirkeåret
l\latt. 25,3 1-46

I

Kl. I 5.00 Kantategudsti eneste
og Steen Lindholm

Vo g n Fri

kke-Sch m idt

Onsdag den 7. oktober

iloil

Kl. I 7.00 Spaghettigudstieneste
Vogn Frikke-Schmidt

Søndag den

Søndag den 29" november
Kl. 10.30 Lisbet Rømer - L s. i advent

tt" oktober

KI. 10.50 (skriftemål kl.
MaIL 22,34-46

I O.OO)

Lisbet Rømer

Såhsgnedst§ernes*er

Fredag den 27. november
Kl. I9.00 Lisbet Rømer
Dyssegårdsskolen synger advent ind

-

Luk. 4, I 6-30
t

tulemarked

B. s. e. trin

Lørdag den I2. september
Kl. I0.30 Lisbet Rømer

Lørdag den tr4. novcmber
Kl. 10.50 Lisbet Røner

Lørdag den tr0. olrtober
Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmdt

!.ørdag den tr2. decerrbcr
Kl. I0.50 Lisbet Rømer

iloI

re

Fredag den 25. december
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schddt luledag

Onsdag den 2. december

tofl

Kl- I 7.00 Spaghettigudstjeneste
Vagn Frikke-Schmidt

Johs.1,1-14

Lørdag den 25. december
Kl. 10.50 Lisbet Rømer 2. Iuledag
MaIl. 14,32-42

Søndag den 6. december

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmldt-1. s. jadvent
Matt.25,1-13

D

Søndag den27-december
Kl. I0.50 Vogn Frikke-schmtdt lulesøndag
Mafi.2,13-23

Søndag den 15. december
Kl. 10.50 (skriftemål kl. I 0.00)
Luk. r,67-80

Lisbet Rømer - 3. s. i advent

IANUAR

'

Fredag den I. ianuar
KI. l5.oo Vogn Frrkke-schmrdr Nytårsdag

Søndag den 20, december
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schddt - 4. s. i advent
lohs. 3,25-36 Christmas Carols Gudstjeneste

N/att. 6,5- I 3

Søndag den 3, januar
Torsdag den 24. december
Iuleaften tuk.2,l l4

Kl. lo.5o Lisbet Rømer

Kl. I5.00 Vogn Frikke-Schmidt
Kl. 16.50 Lisbet Rømer

lohs.8,,12 20

V
D

Helligtrekongers sønda g

Onsdag den 6. lanuar
KL I 7.00

Spaghettigudstieneste

ro[

Vagn Frikke Schmidt

DYSSEGÅRDSKI RKEN
Dyssegå rdsvei I 9, 2900 H el leru p, vvvvtu.dyssegaa rdski rke
sognepræst vagn Frikke-Schmidt
Dyssebakken 8, 2900 Hellerup
TlL3915 01 IL Fax 39 75 01 0l

Organist Steen Lindholm
Rønnebærvej 82, 2840 Holte
III:45 41 0B 39. Fax: 45 42 54 55

E-mail: vfs@km.dk

E-mail: lindholm@postS.tele.dk

Træffes: Tirsdag kl. 1 6-1 B, onsdagfredag kl. 12-13, i øvrig efter aftale.

Sognemedhjælper
Katarine Christensen
Tlf.45 BB 41 30,22 96 41 30

Mandag er fridag.

Sognepræst Lisbet Rømel
Dyssegårdsvej

Tlt 39 75
TIf.

1

1

03. Fax 39 75
privat: 39 66 40 66

0]

01

E-mail: kirketjener@dyssegaardskirken.dk
Mandag er fridag.

Dyssegårdsvej 19. Mandag, onsdag og

KIRKEKONTORET

Menighedsrådsformand
ole Andkjær Christensen
Ellebakken 1 1,2900 Hellerup
rlf.39 62 59 22

Kordegn Claus Bøye Baun

E-mail: oleandkjaer@mail.dk

Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup

Dyssegård Sogns Menighedspleje:

tirsdag kl.

l6-18

.

Tlf.3915

0l

00.

Fax 59

75

0l 0l
-,15,

Sekretær Anders Tagmose

Tirsdagstræf:
Aase Grundtvig
rlf .39 67 28 20
FDF-Gentofte - Kredsledelse:
Anne Katrine Sylvest
Tlf.60 81 3412
E-mail : annekatrinesylvest@gmail.com

Formand Lis.luul
Tlf. 39 67 Br 08

E-mail; dyssegaard.sogn@km.dk

Træffes: Mandag-fredag k|.9.45

Tlf. 24 83 9s 84

Vind i Seilene:
Rasmus Haahr
rlf.26 B1 46 07

E-mail: lr@km.dk

l,

Dyssegård Sogns Ungdomsforening:
Kasserer Christian Tagmose

Kirketjener Seyed V. Hashemi
12 23 07 Træffes: Kl. 9-12.

flf .28

Fredag er fridag.

Dyssegård Sogns besøgstjeneste:
Brita Johansen
r1f.39 67 16 54

rlf.22 97 32 49

Træff es i praestekontoret,
torsdag kl. 10-1

k

dyssegaardskirken@hotmail.com

6, 287 O Dyssegård

0l

n.d

tirc-

dag tillige kl.l 6-1 8. Lørdag kun efter aftale.

9
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Mange tror, at FDF er noget man går til, fra man er
til 18, men det kunne ikke være længere fra

latteren under og efter er det hele værdl

sandheden end noget andet. For rigtig mange er
FDF en super fed fritidsaktivitet, hvor man griner,
bliver udfordret og lugter af røg samt meget andet
,l6,
indtil man runder de
derefter sker der ligesom

At ikke alle har mod og overskud til at tage ansvaret
for at lege med hver torsdag er forståeligt, men rnan
skal huske at mange bække små gør en stor å

ca. 6

noget. FDF går fra at være fritid til at nærme sig en
Iivsstil, fordi man lige pludselig opdager at ri$ig
mange af ens venner er FDF'ere. Derfor vil man faktisk godt bruge en hel uge af sin "korte" sommerferie på at leve sig ind i en fantasiramme et eller andet

sted i det danske land, samt bruge efterårsferien og
påskeferien til FDF kurser.

Og skulle alt dette fede så stoppe bare fordi man
lB - næ nej; heldigvis er der liv efter de 18,

-

derfor er lidt også godt; og jeg kender ikke nogen,
som ikke kan bidrage med et el er andet, det være
sig en hjælpende hånd en torsdag aften (e er som
tante/onkel på sommerlejr), en kage, et sæce en
bil, når vi skal på tur eller et talent, som ungerre
kunne havde glæde af
Dertor vii jeg gerne sige tak til alle mine medledere,
fordi de gider komme hver torsdag, men også stor
tak L'l vore foræ dre, som hjælper hvor de kan og

fl7lder

byder nye interesserede (børn, som forældre/voks-

og det er på mange måder det samme, men så alligevel ikke. Man laver stadig de samme fjollede aktiviteter, men denne gang skal man ikke bare deltage, man får lov til at komme bagved og være med
til at planlægge nogle af alle de skjulte egenska-

ne) velkommen, når vi starter op 20. august 2009
kl. 18.30 i Dyssegårdskirken.

-

ber, man har samlet op i løbet af tiden, kan lige
pludselig bruges - man kan se meningen bag alle
fællesskabs legene, man rendte rundt og legede. De

første gange man står der foran en flok unger og
skal fortaelle dem hvad de nu skal lave (og det er

ens egen ide) er skræmmende; men smilene og
&ffi

§m§§«æxe#§rxxemmd,

dæt er

for dig og dine venner
Efterår med minikonfirmander fra DyssegårdsskoIen. Minrkonfirmanderne bliver hentet på skolen
hver onsdag kl. 14. Vi begynder hver gang med lidt
godt at spise og drikke. I et forløb på 5 gange vil vi
komme hele kirken rundt med sang dans, leg og
drama samt høre den gode historie. Enhver vil få sin
helt egen andagsæske, lige til at gemme hemmelighedsperler og meget, meget mere i. Vi slutter kl.
16,30 hvorefter børnene selv går hjem. 3.B underi0. september i,C undervises
fra onsdag den I l. november. Tilmelding og spørgsmål til Katarine Christensen, tlf.22 96 4t iO eller
dyssegaa rdskirken@hotmail.com
vises fra onsdag den

l0

FDF Centofte mødes hver torsdag mellem lB.3O og
2A QO.15 for de store) i Dyssegårdskirkens sognegård og laver en masse spas og lqer.

Kontokt: Anne Kotrine Sylvest (Kredslede)
p

å

o n n e

kotr i n esylve st @g m o i l. co m

eller tlf. 6A

Bt 34

72
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Da vi fortsat ikke forventer at kunne præsentere et
oplæg fra Peter Brandes til udsmykning af kirken,
har vi aftalt udstillinger her i efteråret først med
Anne Bjørn og hendes søn Søren Bjørn Josefsen
og senere med Mette Madelung.

Vi har før haft udstillinger, hvor det var mor og
der udstlllede.
Denne gang bliver det

datter,

rnor og søn, Anne

Næste udsiiller

-

Mette Madelung
- Mette skriver

om sig selv på sin
hjemmeside bl.a.:
leg er udpræget
kolorist. Mine inspirotionskilder er
monge. Jeg orbejde med okry[ oliepostel, kolligrofipenne og okvorel, jeg bruger olttd kvolitetsmoterrder. - Jeg fotogroferer også meget og hor hoft et por fotos

B1ørn

har altid malet, bl.a, land-

på tidligere udstillinger. Mette har bl.a.
i Svenske Villaen. Mette er kordegn ved

skabsbilleder, som det
ses her. Sønnen Søren

med

Bjørn Josefsen er uddan-

Vangede Kirke.

udstillet

net gennem 4 år på et
kunstakademi i ltalien.

Udstillingen med Mettes billeder vil have fernise-

Udstillingen med deres værket vil have fernisering
søndag den 30. august 2009 kl. l2 til 14 i sogne,18.
gården. Udstillingen vil vare til søndag den
ok-

ring søndag den 25. oktober 2009 kl.

tober 2009.

hjemmeside.

Teaterdyssen

Søndag den
29. november.

- et samarbejde mellem Dyssegård

bibliotek og Dyssegårdskirken.

.::.:-:'::.
ogderes lanilie' D.;.=.'' -:. .:'
"Må vi ha' lov ar ', s-.

Reglerne

12Il

14.

for udstillinger kan I øvrigt ses på kirkens

Svinedrengen
juleforestilling

-

en

spilles

af Hoptimistscenen,

-ger for børn

kl.

Søndag den

Alle forestillinger begynder

27. september.

for køb af kaffe, kage, saft etc. inden forestillinger-

Pandekagekagen,
for børn fra omkring 3 år,
Forestillingen spilles af
Højerslev og Højerslev.

15. Der er mulighed

ne.
!l,(-d

.',

:Ery.,3
r '.
sl
'

its

zi-

Billetter å 30,- kr. reserveres hos:
Kotorine Christensen.
dysse go o rd ski rke n @h otm q i l.co m

Søndag den
25. oktober.

Som ærtehalm, for
børn fra omkring 4 år.
Forestillingen vises af

Jytte Abildsiløms børneteater.

tt

I
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02.09

Spaghettigudstjeneste - se side 4

08.09

Sensommertur kl. 9.00
Tirsdag den B. september kl. 9.00 Turen
går iil Maribo: Maribo, Jomfru Marias bolig,
oprindelig navnet på Maribo Kloster. (Birgittinerkloster fra ca. I 400) Byen er en af vore
smukke kulturhistoriske byer, der foruden
domkirken har en velbevaret gammel
bydel, samt den skønne naturpark Maribo
Søerne. Byen er kendt for sin domkirke, hvor
Leonora Christina ligger begravet. Vi kører
forbi Engestofte Kirke og Cods og Hejrede
Friluftsgård på vej til Sønderskovhjemmet ved
herregården Fuglsang. Turen koster kr.225,-.
Vi mødes ved Dyssegårdskirken kl. 9.00 til
en kort andagt og foruentes at være hjemme
igen kl. I8.00. Undervejs er der middag i
Bangs Have. Tilmelding senest fredag den
4. september kl. 13.00 til kirkens kontor

10.09 Herreklub

24.09

50.09 Offentligt

01.I0

-

se side

t

j

- se side 7

24.10

Pilgrimsvandring

- se side 7

25.10 leaterdyssen -

25.10

Fernisering

se side

- se side 1

50.10 Hellige danse -

0I.l

I

1

I

1

se side t3

Alle Helgens Dag
Frokost efter gudstjenesten. Pris

se side 7

35

kr. ekskl.

Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den
30. oktober kl. 13.00

menighedsrådsmøde

kl. 19.30 i sognegården

04.I

t

Spaghettigudstjeneste - se side 4

ffi

08.1

I

Mini-orgelkoncert - se side I4

l0.ll

Herreklub - se side 4

Eftermiddagsmøde
Tirsdag den 10. no-

- se side 4

Eftermiddagsmøde
Tirsdag den 1i. oktober kl. t4.OO. Forfatter
og cand.pæd. Karen Lundblad har vaeret

t2

Pilgrimsvandring

drikkevarer.

07.10 Spaghettigudstjeneste

l:t.10

t8.10

- se side 4

Hellige danse

27.09 Høstfest -

Iektor på Zahles Seminarium hvor hun har
undervist i religion og peedagogik. Hun har
netop udgivet "Moster Mollys Hus', som hun
vil fortælle om. Hendes far blev født i Kina,
men sendt til Danmark som 4-årig hvor
moster Molly tog sig af ham. Bogen er en
kaerlighedserklæring til moster Molly og til
bedsteforaeldrenes arbejde i Kina

vember. | 200-året for
den kendte komponist
Felix Mendelssohn
Bartholdys fødsel, vil
organist Steen Lindholm i ord og toner

1

W
ffi
W

give os et indblik i hans liv og værker, hans
kontakt til N. W Cade og ikke mindst hans
bidrag til en Bach-renæssance. En fin optakt
til kirkens julekoncert

25.11 Offentligt menighedsrådsmøde
kl. 17.00 i sognegården

26.11 Hellige danse 29.11 Julemarked -

se side

se bagsiden

DECEMBER
08.12

l3

::

Eftermiddagsmøde
lnd under jul middag
-;ce3 de^ B. cecerbe'r<'. 13.00 Dys

-

20.12 kl.

10.30 Velkommen til en festlig og
anderledes gudstjeneste med Christmas
Carols og traditionen med Christingles appelsinen er symbolet for iorden, 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.
Børn fra kirken hjælper på festlig vis med at
denne gamle traditon, som går helt tilbage til
1747, stadigvæk holdes i hævd

29.12 Iulefest -

se bagsiden

segårdskirken prøver vi at holde traditionerne
r hævd. Vr mødes trl en god tradttionel
julemiddag med alt hvad der hører til. Vi får
en julehistorie og synger salmer og sange,
der peger frem mod ju ens højdepunkt: -lesu
fødsel. Pris kr. 75, ekskl. drikkevarer. Trlmelding til kirkens kontor senest fredag den 4.

december kl. I3.oo

I5.12

Julekoncert

-

se side 14

Hellige dans€

- Sakrale danse

Vi mødes torsdag den 27/B torsdag den 24/9, fredag den 30/10 og torsdag den 26/1 T, hver gang kl.
18.30 - 2l .30. Med enkle tnn til liturgrsk, folkelig og
klassisk musik vil vi sammen traede dansen. Vi følger
kirken året rundt, hvilket vil sige at vi danser til et tema

sorn passer tii årstiden.
Deltagerbetaling kr. 50,- pr. gang.
Fredag

den 30/10 er der faellesspisning kl. 1730.

Prisen for dette er kr. 30,-. Tilmelding til dette arrange-

ment er nødvendlg.

Tilnelding

til.

Kotorine Christensen. Tlf. 22 96
e IIe

r dysseg

o o

rd ski r ke n @h otm

4t 30

o i l.co
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Efterårets musik i Dyssegårdskirken

:-:

i . .'-

Felix Mendelssohn.

J. S. Boch

Koncertsaesonen indledes allerede

i sensomme-

ren med en mini-orgelkoncert søndag den j0.
august klokken ca. I 1.45. Vi fejrer fortsat Mendelssohn året: Steen Lindholm sidder ved orglet og vil
også fortælle om Felix Mendelssohns Orgelsonate

nr 3 i A-dur.

Den I5. december kl. 20 afslutter vi Mendelssohn
året med en festlig julekoncert indeholdende 2
meget flotte - og smukke - vaerker for solo, kor og
orkester af denne dejlige komponist: "Lauda Sion"
og "Wie der Hirsch schreit". Koncertforeningens Kor
og Orkester medvirker sammen med første klasses
professionelle solister.

Efterårets kantategudstjeneste finder sted søndag
,l5.
den 4. oktober klokken
Ved redaktionens slutning var programmet endnu rkke fastlagt, men vi
håber at kunne præsentere Dyssegårdskirkens nye
sopran ved den lejlighed.

Entr6 til julekoncerten kr. 80,- det er ca. halvdelen
af, hvad en koncertbillet i byen koster, - alle andre
koncerter er gratis.

Velkommen til gode musikoplevelser

Mini-orgelkoncerten søndag den B. november kl.
ca. 1 1.45 drejer sig om J.S.Bachs præludium og
fuga i a-mol, et af de mange vaegige orgelværker
af den store mester, fremført af Steen Lindholm.

&#skæd ffiæd ffiær§æ
Et af vore fortræffelige

Dyssegårdskirken

i

I

Steen Lindholm

&æmx&m

medlemmer af kirkekoret har

Vi har glædet os over Marias smukke stemme og

desvæne pr. 1. juli fodadt os. Maria er flyttet til Langeland, og det lader sig ligesom ikke rigig forene
med at være ansat i Dyssegårdskirken.

søde væsen i den tid, hun har været ansat hos os, og
ønsker hende alt godt i hendes nye tilværelse, hvor
langelænderne forhåbentlig vil få hende at høre.

l4

Hold A

Hold

C

Hold o

l5
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Ilrsdag den 29, december kl. l5.OO til

t7.OO.

Velkommen til en traditionsrig og festlig eftermiddag med sang og

musi( dans om træet, underholdning og meget mere... Måske
kommer selveste julemanden på besøg? En dejlig eftermiddag for
små og store, hvor der er noget for både øjne og ører, og hvor vi
også får lidt godt at spise. Entr6 i0,- kr. pr. voksen, børn gratis.

Kotorine Christensen
Dyssegårdskirken

Tlf.22 96 41 30

I u lema

rked

ir?fåJ:?i'#o'"'ber

Fine salgsboder

Delikatesser
Hjertetræ
Tombola
Fiskedam
U-landsmarked
Bogmarked
Caf6,

hvor man kan få lidt godt at spise

Konditofi,

med kaffe og kage

Teaterdyssen,

H. t s.oo

- se side r r

Frivillige hjælpere kan henvende sig
på tlf. 22 96 41 50

til Katarine christensen

2ooe

