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som bevirker at kirkens bygningsdele ikke

Økonomisk boggrund
Udvalget til Kirkerummets Forskønnelse (UTKF) har ti
renovering og kunstudsmyknin g af Dyssegårdskirkens

I

kirkerum fået bevilliget kr. 6.000,000 fra Centofte
Provsti og indtil nu modtaget kr. 4.000.000 fra fonde,
i alt kr. 10.000.000. Der er nu indgået kontrakter
med ERIK MØLLER ARKITEKIER og kunstneren
Peter Brandes om udførelse af nedenfor naevnte
arbejder.

Dyssegårdskirkens fornyelse over tid
Kirken har i de sidste 20 år gennemgået

anlægs

4 store
og bygge forandringer. 1. Anlæg af ny

parkeringsplads, anlaeg af have, terrasse på kirkens

har

tilstrækkelig diffusionsmulighed, og samtidig er der
mange revnedannelser og fugskader i pudslaget på
vægge og lofter. Vinylgulvet er helt nedslidt.
Varmeanlaegget trænger til en modernisering og
automatisering, og belysningen skal fornys.
Nye myndigheds brandkrav kraever, at der skal udføres
en ny dør ind til kirkerummet og orgelpulpituret skal
brandsikres. Ved alterpartiet skal der etableres en ny
nødudgang fra kirkerummet.

Alterbord, knæfald og prædikestol trænger til restaurering eller fornyelse. Kirkens baenke ligeledes.

vest side. 2. Opførelse af kapel. 3. Opførelse af
sognegård samt istandsættelse af elsisterende
lokaler under kirken. 4. Sidst blev der udført en
facaderenovering.

Nu mangler der kun at gØre kirkerummet og
de tilstødende lokaler tidssvarende og samtidig
udsmykke kirken med rigig god kirkekunst.

Bygningsarbeider
ERIK MØLLER ARKITEKIER er nu gået i gang med at
detailprojektere renoveri n gen af ki rkerummet. UTKF
er i denne proces med i alle drøftelser og beslutninger. Vi forventer at projeket udbydes til håndværkerne i slutningen af maj, og at kontrakter kan indgås
i juni, så arbejdet kan påbegyndes i kirken til august

Hvo rfo r re n ove re ki r ker u m meO

201 0.

Begrundelserne for renovering af kirkerummet er
mange. I dag er kirkerummet nedslidt. Vaeggene er,
ligesom ydervæggene var, malet med plastikmaling,
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us/pri mæ re byg n i n g sde le
Etablering af ny flugtvej ved alter" Montering af aku-

stikbatts i loft. Ny hoveddør til kirkerum. Klargøring
for nye oplukkelige malede glasmosaikruder. Sandblæsning af vægge og lofter. Reparation af muruaerk
i alle rum. Oppudsning af vægge og loft i kirkerum.
Maling med silikatmaling i alle rum. Nyt gulv i kirkerum, våbenhus og kirkerum af indfarvet slebet og
poleret beton med ilagte messingskinner, eller det
udføres i slebet natursten.
lnventor
Der udføres nyt fly,tbart knaefald og der foretages en
ombygning af alter og prædikestoL.

WS og

El instollotioner

Der monteres planradiatorer i eksisterende
nicher samt i kor, Anlægget forsynes med
central automatisk styring, Udskiftning og
modernisering af
nsta lationer med
både 230 V og 400 V . Der udføres strØm
til belysning af altertæppe, forbedret belysning ved alterbord og prædrkesto samt på
pulpitur til organ st og kor. Der udføres nyt

el

teleslyngea

n Laeg.

Kunst i Dyssegårdskirken
Kunstneren Peter Brandes har nu iværksat
planlægning og udførelse af de forskellige
kunstværker som skal monteres eller op
saettes i kirkerummet.
Altertæppe
Udførelse af altertæppe hos Atelier 3, Pans r Frankrig.
Taeppet er håndvævet efier Peter Brandes anvisninger og motivet er den opstandne Krrstus. Dimension

500 cm bred og BO0 cm hø; udtøn I uld, bomuld,
mohair uld, silke og hør.
o lede g losmoso i krude r
Udførelse og montering af B stk, malede glasmosaikruder med bibelske motiver. Ruderne udføres i
samarbelde med Per Steen Hebsgaard, Præstø og
består af bemalet brændt glas, et lag, samt udskåret farvet mundblaest glas og reliefglas halvmat kla11.
Ruderne udføres som termoruder.

M

Stukorbeyder og forgyldning
Udførelse af stukarbejder ved hoveddøren ind til kirkerummet, som daekkes med et relief påsat døren
og daekket med 24 karat bladguld. Orgelpulpiturets

forkant bliver en mat glasplade, hvori der indgraveres
et motiv. I den graverede linje ilægges 24 karatbladguld. Arbejderne udføres i samarbejde med forgylder
Ove Olsen og stukkatør Br. Funder; Christianshavn.
Skulptur
Udførelse af en ca. 100 cm høj skulptur "Den blinde
Bartimaeus" samt sokkel i samarbejde med støberiet Fonderia Mariani i Pietrasanta, nær Lucca Toscana
Skulpturen støbes i sølv.
UTKF's videre orbejde

Udvalget arbejder endvidere med at løse
opgaven omkring belysningen af kirkerummet og de tilsødende lokaler, og er i
gang med at kontakte eksperter på dette
område. Der er delvist afsat penge til dette

formål i projektet.
UTKF er også i gang med at finde en løsning på bænke og stoleplacering i kirke-

rummet. Civet er det, at der skal ske noget
med bænkene. De skal enten adskilles, afrenses og samles igen og have nye hynder,
eller også skal de ombygges og forsynes
med hynder. Der er ønske om, at antallet af
bænke skal reduceres, og der skal indkøbes
løse stole, som kan kobles, således at rummet får større indretningsflelsibilitet end
det har i dag. På nuværende tidspunkt har
vi ikke pengene til denne del, men UTKF er ved at
udsende ansøgninger til fonde og firmaer til løsning
af denne del af projektet.

Det påregnes iht. tidsplanen, at kirkerummet ibrugtages ved en festgudstjeneste i anledning af Dyssegårdskirkens 50 års jubilæum søndag den 13. marts
201 t.
lnformotionsmøde
Søndag den 30. maj 2010 efter højmessen afholder menighedsrådet sit årlige lovpligtige informa-

tionsmøde. I år er ERIK MØLLER ARKITEKI-ER og
kunstneren Peter Brandes inviteret til at komme og
redegøre for projektet.
Udvalget til Kirkerummets Forskønnelse
Vogn Frikke-Schmidt

SocrurrurDHrÆLPEREN sKRrvER

Barnets ret

til religion

Når man omgås børn kommer man ofte i kontakt med det religiøse,
Et kendetegn ved det sunde barn er dets ubegraensede tillid til den volsne, samt den forundring og
hengivenhed barnet møder verden med. Eftersom
de egenskaber hengivenhed og ubegrænset tillid også er kendetegnet for det religiøse, har barnet
som udgangspunkt en nem adgang til religiøsitet.
(Så vi måske ligefrem taler om barnets naturlige

-

religiøsitet).

Hvordan kan vi da møde barnets religiøsitet? Det
kan vi bl.a. ved de små ritualer i hverdagen. En
aftenbøn, en bordbøn og en morgensang. Ved at
taende et lys for nogen, som vi savner eller holder
al ved {x at give små enkle gaver, måske oven i
købet pakket fint ind. Hvem har ikke modtaget en
kostelig gave fra et barn, givet med al hjertens godhed og forventningens glaede? Hvad er hengivenhed andet end at være tryg i Cuds hånd. Også ved
at fejre årets fester som f.els. jul, påske, pinse, høst
eller andre traditioner, kan vi hjælpe barnet med at
følge årets gang og kirkens højtider.
For nogle år siden udkom en lille bog med overnaevnte titel "Barnets ret til religion'i Bogen er skre-

vet af en kendt tysk religionspædagog

Friedrich

Schweitzer Han skriver bl.a. at det er vigtig, at vi
som volsne tager børns religiøsitet alvorli$, og at vi
skal give vores børn mulighed for at beskæftige sig
med de store spØrgsmål i livet. Han siger også, at
man svigter børnene, hvis man bare overlader dem
til sig selv, eller forventer at de af sig selv udvikler en
religiøs livstydning bare man lader dem vaere ifred.
Vi voksne skal lade os udfordre af børnene, og i faellesskab med børnene søge efter og formulere svar.
I Dyssegårdskirken tager vi børn alvorlig, d"v.s. at vi
rigig gerne vil svare på spørgsmåI, og vi vil gerne
forundres og bevæges sammen med børnene. Vi
vil gerne formidle og vi vil meget gerne give plads
til børns naturlige religiøsitet. Og det gør vi i tilbud
som:
BABYSATMESANG for de mindste. Det er en lille
stund med sang, dans og leg; her læres nye salmer,
her er højt til loftet.
SPAGHETTIGUDSTTENESTE - er en ny mulighed
for kirke i børnehøjde. Med temaer som passer til
årstiden og kirkens højtider inddrages så mange
børn som muligt til at deltage og medvirke i Cuds-

tjenesten. Det er her vi hører kendte historier fra
Bibelen, lytter til det stor orgel - synger af hjertens
lyst og som regel får noget ganske særligt med hjem.

-

Efterfølgende er der fællesspisning
et af kernepunkterne for den kristne tro, måltidsfællesskabet.
Hvor tit sidder I alene, eller næsten alene og spiser.
Eller spørgsmålet på en anden måde: Hvor tit sidder
I til bords med 100 mennesker? Det er vigtig, at vi
spiser sammen, og det gør vi til spaghettigudstjenesterne. Det koster kun 30 kr. pr. voksen, og alle børn
spiser gratis.

Ml Nl KON FIRMAND. I tredje klasse bliver børnene
inviteret til minikonfirmand r kirken. Det er et forløb
hvor børnene lærer kirken at kende, laver fine ting
og sager - tager på udflug og på vandring og meget mere.
TEAIERDYSSEN er et samarbejde mellem Dyssegårdskirken og Dyssegård Bibliotek. Formålet er at
vise gode, inspirerende, fantasifulde og skønne teaterforestillinger for børn mellem 1 1/z ogca. l0 år.
Cennem alle aktiviteterne formidles kristendommens kernebudskab om næstekærlighed, og det er
her at Paulus ord fra l. korintherbrev skal nævnes:
TRO - HÅB OC KÆRLICHED, men størst af dem er
kærligheden.
Koto r i n e Ch ri ste n se n, sog ne m ed hjæ Ipe

r
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Stof til næste kirkeblad skal yære
indleveret den 10. juli 2010
(Periode september

-

Forsidebillede: Det nye

december 2010)

altertaeppe.

Via Selandia

-

gå med på den gamre pirgrimsrure.

Vi vil vandre med kendetegnene for en pilgrim: langsomhed, bekymringløshed, enkelhed, stilhed, friheå,
spiritualitet og faellesskab.

Lørdag

den 12. juni

vandrer

vi fra

Hillerød

til

Allerød. Vi kommer forbi Frederiksborg Slot og barokhaven
og gør holdt ved Lillerød kirke.
En dejlig tur på 14. km.
Mødested : Hellerup Station kl.l0.OO.

Lødag den 2l.august fortsætter vi med naeste etape fra
AIlerød over Farum og til Ballerup langs Farum sø. Denne tur
er på ca. 20. km.
Mødested: Hellerup Station kl. 9.00.
Enhver betaler egen transport. program sendes ved tilmeldrng.

Tilmebing og spørgsmål på tlf 22964130 eller
o o rd ski rke n @h otm a I i. co m

dysseg

kotorine Christensen

Ny sognemedhiælper praktikant
I er

sikkert nogle som a lerede har set mig i forbindelse med nogle af klrkens arrangementer, men

hermed en lidt uddybende introduktion
jer som endnu ikke har mødt mig.
Mit navn er Regitze og leg er 36 år.
Jeg er oprindeligt selv fra He lerup, så
det er nu raft at være her i Dyssegårds

-

også for

sogn.

Jeg kommer hertll meC en lddannelse indenfor marketing og økonomi.

Derudover er min uddannelsesbaggrund et patchwork af kurser rdenfor
filosofi, psykologi, pædagogik, sprog
og musik. Arbejdsmæssigt har jeg
været i forskellige brancher, også
udlandet, men vægen har ligget på
kommunikation og PR, senrice, aktivt,
i

tetsplanlaegning og pædagogisk arbejde.
Privat er jeg forlovet med mtn dellLge kæreste, som

er 32 år og produktionschef indenfor vtdeoproduktion.
Her i kirken er det meningen at Jeg, sammen med

sognemedhjaelper Katarine, skal planlægge og

medvirke ved mange af de arrangementer som kirken tilbyder det næste halve års tid.
I

skrivende stund er dette min J. uge og jeg er meget glad for at være i Dyssegårdskirken.
Min oplevelse er, at her både er foretagsomhed, alsidighed og inspiration.

Jeg glæder mig meget til at fortsætte
med at lære kirken bedre at kende og
også jer, som bruger kirken.
Tak for at have taget imod mig med
åbenhed og venlighed. Jeg vil gøre hvad
jeg kan, for at I skal blive ved med at opleve Dyssegårdskirken som et berigende
sted og sådan så vi måske kan blive
endnu flere, som synes at kirken er en
berigende relation i vores liv
Det er min vision at fortsætte videre som
sognemedhjælper efter endt praktikperiode, så hvis
I har nogle inpu! store som små, er I meget velkomne.

-

Vi ses i kirken!
Regitze

;l^*-
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GuDsrrENEsrER

Gudstienester i perioden

L mai -

5. september 2010

Søndag den 27, iuni

MA'

+. s. e. trin.

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Matt5,43-48

Søndag den 2. maj

+. s. e. påske

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Joh s :s-ra

Kirkekaffe

Søndag den 4.
Onsdag den 5. maj

iloil

Kl. l7.oo Vogn Frikke-Schddt
Spaghettigudstieneste

s. s. e. trin.

Søndag den I I.

iuli

o. s. e. t-in.

iuli

7. s. e. rr'n.

iuli

s. s. e.

KL l0.30 Vogn Frikke-Schmidt - MaI| 19,16-26

Søndag den 9. mai s. s. e. påske
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Joh17, 1-11

Torsdag den. l5,mai

juli

Kl. 10.50 Vogn Frrkke-Schmrdf - Matt 16,13-26

Søndag den 18.

Kl. 10.50 Vogn Fnkke-Schmrdr - Matt 10,24-3)
Krlsti himmelfarts dag

Kl. t0.00 Vogn Frikke-Schmidt - Luk24,46-53

Søndag den 25.

Konfirmation

Kl. I0.30 Lisbet Rømer - Mat17,22-29

tr;n.

Kl. 12.00 Vogn Frikke-Schmidt Konfirmation

Lørdag den 15. mai
Kl. 10.00 Lisbet Rømer Konfirmation
Kl. 12.00 Lisbet Rømer Konfirmation

Søndag den L august 9. s. e. trin.

Søndag den t6. maj

Søndag den 8. august lo.

s. e. trin,

Kl. 10.50 Lisbet Rømer Matt

I,I

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmidt - .uk 12,32-48

o. s. e. påske

Kl. I0.50 Vagn Frikke-Schildt - )ol 11,20-26

konfirmation

6-24

(Skriftemål kl. 10,00)

Søndag den 23. mai

Søndag den t 5. august

rrnsecae

Kl. I0.50 Vogn Frikke Schmidt - loh

Mandag den 24, maj

14, I 5-21

,+nden pinsedag

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt )ol' 6,44

Søndag den 50. maj

Trinitatis søndag

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Matt 28, 1 6-20

Søndag den 5.

juni

l.

s. e. trin.

KI. I0.50 Lisbet Rømer 'Luk 6,13-21

Søndag den

1

lL iuni r

51

I I . s. e. trin.

Kl. 10.30 Vogn Frikke-Schmidt - Luk7,36-50

Søndag den22. august

12. s. e. trin.

Kl. I0.50 Vagn Fnkke-Schmidt - MalI 12,31-42

Søndag den 29, august

13. s. e. trin.

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - A/att 20,20-28

Onsdag den

L september

to[

Kl. I7.00 Vagn Frikke-Schmidt
Spaghettigudstjeneste

s. e. -rin.

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk 14,25-35

Søndag den 5. september

(Skriftemål kl. 10,00)

Kl. I 0.50 Lisbet Rømer - Joh

14. s. e. trin.

5, I - 1 5

Søndag den 20. iuni 3. s. e. r,in.
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Lukl

&

5, I I -32

Kirkebil senest fredag kl. I5.oo på telefon 5975 oloo

Dåbsgudstienester

Lørdag den 8. maj
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmtdt

Lørdagden l0.juli

Lørdag den 12. juni

Lørdag den 7. august
Kl. 10.50 Lisbet Rømer

KL l0.50 Llsbet Rømer
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KI. to.5o vogn Frikke Schmidt

Konfirmation 20I I
Skal du i B. klasse efter skolesommerferien os

bor i Dyssegård Sogn og gerne vil konfirmerei
r ma1 201 l, kan du melde dig til konfirmationsundervisning ved at en af dine forældre os du
selv tilmelder dig via kirkens hjemmeside åller
på kirkekontoret i åbningstiden fra tirsdag den
25. maj kl. 9.4s.

For konfirmander der vil eå
hos_

til undervisnins
Vagn Frikke-Schmiat og Katarinå

Christensen er

der

2 hold torsdig morgen

For

konfirmander der vil gå til underuisnins hos

Lisbet Rømer og Michael Schwensdn er
der to hold torsdag morgen kl. B.OO - 9.35
:1mt et hold torsdag eftermiddag kl. t6.00 17.35.

Konfirmationen af disse konfirmander vil foregå lørdag den 21. maj kl. tO og 12 eller søndag den 22. maj kl. tO.

kl.

Lisbet Rømer og Michoel Schwensen

Konfirmation af disse konfirmander vil forepå
enten S-tore Bededag, fredag den 20. m"aj
201.1 eller søndag den 22. åaj 2Ot t. Tidsl
punkterne udmeldes når antallet af konfirmander kendes.

anmoder Dyssegårdskirlieni præste, om, ai
konfirmandelorældre tilmelder sig til konfir-

8.00

-

9.35.

På grund af den store årgang af konfirmander,

mation i bopaelssognet.

Vogn Frikke-Schmidt og Kotorine Christensen

DYSSEGÅRDSKI RKEN
Dyssegårdsvej I 9, 2900 Hellerup, www.dyssegaardskirken.dk
Sognepræst Vagn Frikke-Schmidt
Dyssebakken B, 29OO Hellerup
Tlf .39 75

0l

I I . Fax 39 75 Ot Ol
E-mail: vfs@km.dk

E-mail: lindholm@postS.tele.dk

Træffes: Tirsdag kl. t6-18, onsdagfredag kl. 12-13, i øvrig efter aftale.

Sognemedhjælper
Katarine Christensen
Tlf. 45 88 41 30,22 96 41 30

Mandag er fridag.

Sotnepræst Lisbet Rømer
Dyssegårdsvej

1

1

Organist Steen Lindholm
Rønnebærvej 82, 2840 Holte
flf:45 41 08 39. Fax: 45 42 54 55

dyssegaardskirken@hotmail.com

6, 2AtO Dyssegård

Kirketjener Seyed V. Hashemi
12 23 Ot.Træfles: Kl. g-12.

Tlf.39 15 O'l 03.Fax397501 0t
i9 66 40 66

flf.28

TIf. privat:

E-mail: lr@km.dk

E-mail: kirketjener@dyssegaardskirken.dk

Træffes i præstekontoret,

Mandag er fridag.

Dyssegårdsvej

9. Mandag onsdag og
torsdag kl- 10 1 1, tirsdag kl. t6-]8
Fredag er fridag.

Menighedsrådsformand
Ole Andkjær Christensen

KIRKEKONTORET

Tlf.39 62 59 22

Kordegn Claus Bøye Baun

E-mail: oleandkjaer@mail.dk

1

_

Dyssegårdsvej'l 9, 29OO Hellerup

rlf.39 75 Ot

OO. Fax

39 75

ot

j,

t,2900

Hellerup

Dyssegård Sogns Menighedspteie:
Formand Helle Kelter

01

E-mail : dyssegaard.sogn@km.dk

Træffes: Mandag-fredag kl.9.45 -I

Ellebakken t

Tll

i9 5s t9

Dyssegård Sogns Besøgstjeneste:

Brita Johansen
Tlf.39 67 t6 54
Dyssegård Sogns Ungdomsforening:
Kasserer Christian Tagmose
rlf.24 83 95 84
Sekretær Anders Tatmose
rlf.22 91 32 49

Vind i Sejlene:
Rasmus Haahr
Ilf.26 81 46 07
Tirsdagstræf:
Aase Grundtvig
Ilf.39 67 28 20
FDF-Gentofte - Kredsledelse:
Anne Katrine Sylvest
Tlf.60 8t 34 7)
E-mail: annekatrinesylvest@gmail.com

13

tirs-

dag tillige kl.1 6-t B. Lørdag kun efter aftale.

7

S

pa gh etti gu d sti e n este

Onsdag den 5. maj kl. 17.00
Som optal« til Kristi himmelfarts dag, der ligger tO dage før pinsen og sætter et punktum for påsken, er dagen et minde om at
Jesus for til himmels.

r.

a

i;å

&*

FI

Det var her Jesus bl.a. sagde: "Og se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende" (Matthaeus 28:20). Vores optak fejres med
en festlig gudstjeneste, procession, ballonopsendelse, det lette og
luftige.

Spisning: 50 kr. for voksne

-

alle børn gratis.

Velkommen tilen Clædens dag.
Næste Spaghettigudstjeneste er onsdag den 1 . september kl.

BabySalmgsant

17.

- et deiligr titbud rra Dyssegårdskirken.

Centrerende Bøn
Vi mødes i et forum for dig som gerne vil arbejde med centrerende
bøn sammen med andre.
Centrerende Bøn er en bøn i stilhed, hvor vi åbner op for at lytte til og
være i Cuds næruær og lade Ham virke i os.
Bønnen er meget enkel i sin praGis, den kan praktiseres både alene

og i en gruppe, og alle kan være med.
Bønsformen har rødder i den oldkirkelige kontemplative tradition. Før
tiden blev denne bønsform primært pral«iseret af munke og nonnet,
men gennem de sidste 25 år har den amerikanske munk Th-omas
Kga,ting været en af hovedaktøreme mht. at formidle og udbrede
den
ældgamle praGis i en nutidig form, der både henvende"r sig til kirken
og til almindelige mennesker / Iægfolk.
i

iil
1{
t

',§.

iq

Cruppen mødes mandag aften i lige uger:
Fra

kl. 17.+5 ttl ca. I B.3O vises der videosekvenser fra

Er det første gang du deltager, kontakt
Katarine Christensen - sognemedhjælper

Dyssegårdskirkentlf.22 96 4l j0 eller
dyssegaa rdskirken @ hotmail.com

i
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Seniorklubben for

den kommende
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Vi samles hver gar^g
første torsdag i ir,e :

lr ,sseeårdskirken vil i
a:s ådselsdag.
'..:,<ker,
som ,egål den
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*:-:: '-. kckken
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De næste datoer er 6. maj og 5. juni.
Delefte' sD" - a. - _ * . -: : o. e- og augtst nå_
ned blive'cer -c s. r_.:_:a :=- 12.
Efterføgerde re-ce ,-,ug.0.. 1. ro.sdag inåneden, nemlig torsdag cer 2, september 20lb.
Vi starter med kaffe og morgenbrød, hvortil hver be_
taler kr. 20. Herunder er der er almindelig hygge og
snak.

som han har været med til eller oplevelser, som han
har haft.

Vi afslutter sammenkomsten med at aftale, hvem
der står for indkøbene næste gang. Endvidere aftales,
hvem der kommer med en historie/fortælling næste
8an8.

Endvidere tager vi efter nærmere aftale på udfluger.

Hvis du vil vide mere om seniorklubben, bedes du
ringe til Steen Johansen på tlf. 39 67 16 54 eller Otro
Mønsted Nielsen på tlf. J9 67 Bg 63.

Derefter fortæller et af medlemmerne om aktiviteter,
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Der sren

Det sker
Menighedsplejens Eftermiddagsmøde
starter igen efter sommerferien tirsdag den
l7 august kl. ,14.00 i sognegården.

MA'

05.05

Spaghettigudstieneste se side 8.

06.05

Mandeklubben kl. 10.00 se side

t

1.05

9

25.05

Offentligt menighedsrådsmøde
kl. 19.30 i sognegården.

Forsommefiur kl. 12.45
27.O5

ld6- og planlægningsmøde, kl. 17.00
Vi mødes i sognegården, hvor der vil være
lejlighed til at fremkomme med id6er til
nye aktiviteter i kirken. ld€erne vil efterfølgende blive behandlet i Aktivitetsudvalget.
Derefter vil de forskellige brugergrupper
fremkomme med deres planlagte aktiviteter, som nedfældes i kalenderen. Der
serueres kaffe og kage under mødet.

30.05

Offentligt menighedsmøde, kl. 12.00
På deite møde vil det gennemgående
tema blive den forestående renovering af

kirkerummet.
Turen starter fra
Dyssegårdskirken kl. 12,45
og går til landsbyen Pederstrup, der består
af fire gårde, som huser Ballerup museum,
fonden Crantoftegaard med gårdhandel,
flere foreninger, egnsmuseet Lindbygaard
samt Pederstrupgaard, der rummer en
permanent udstilling om storfyrstLnde Olga,
datter af zaren af Rusland.

IUNI

03.06

Mandeklubben kl. 10.00 se side

12.05

Pilgrimsvandring, se side 4.

20.05

Koncert med Lille Muko Veteranerne,

kl. 15.00 i forbindelse med Kultur- og
festdage i Centofte Kommune.

2r.OG

Efter kaffen besøger vi
Ballerup kirke, der i
middelalderen var indviet

til Skt. Jakob.

Sct. Hansfest bålet tændes kl. 20.00.

AUGUST
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12.08

Mandeklubben kl. 10.00 se side

17.08

Eftermiddagsmøde kl. 14.00
Et frisk pust

Hjemkomst omkring kl. lB. Turen koster
100 kr. Tilmelding og betaling til Crethe
Nørgaard Pedersen telefon: 39564720
eller Brita lohansen telefon 3967,l654.

9.

v/

fra Nordkina

Jørgen Nørgaard Pedersen.

SEPTEMBER
01.09

.:

Spaghettigudstjeneste se side

B.

9.

-

Hvorfor ieg går i kirke

€n personlig top I0

At ieg går til fodbold, er der aldrig nogen, der har bedt mig forklare, men nogle
gange bliver jeg spurgt, hvorfor jeg går i kirke. "Af gammel vane," plejer jeg at svare,
men det er måske ikke så godt et svar. Så her er min top 10.

l. Taknemmelighedstræning. Livet er en gave fra
Cud, men dei er let at kom:re ti at tage den for givet.
Derfor skal man treene sin ta[nemme ghedsmuskel.
Kan man ikke længere sige tak, er man for alvor på
den. Cudstjenesten er for mig en regelmæssig taknemmelighedsøvelse. Her takkes for livet, kaerligheden og alt det gode, men skrøbelige, vi har fået.

I

kirken kan man sige tak for det, der er så stort eller
småt, at man ikke ellers ved, hvor man skal gå hen.
2. Fokus. Hvad er vigtigst her i livet? Midt i vores
daglige foretagsomhed glemmer vi otte, hvor{or det
er, vi har så travlt. Børnene skal betales, bilen skal
hentes fra gymnastik, og der skal vaskes regninger.
Fik jeg rodet lidt rundt i det her? Det er netop det,
jeg mener. Cudstjenesten er en helle midt i larmen.
Her bliver vi mindet om, hvad det er, der gør livet
vaerd at leve.

5. Tilgivelse. Man kommer ikke igennem

livet

uden at samle sig en byrde af sorg, skyld og svigt"
En erfaren kirkegænger sagde det sådan: "Når 1eg
går til nadver, så tager jeg min sæk på ryggen med
fortidens skidt og mØg og stiller den ved Vorherres
bord. Så må han tage sig af den og gøre med den,
hvad han vill' Cudstjenesten hjælper os til at bære
det ubaerlige.
4. Afstresning. Har man tendens til at få stress,
er gudstjenesten et rum med fred - forudsat man
ikke tager sine børn med, selvfølgelig. Hverdagen er

fuld af pfiger, foruentninger og evalueringer, men

I
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gudstjenesten kræves der intet af os. Her er vi, hvad
vi er, I kraft af Cuds accept og nåde. Nåde hedder
på lat n gratia, dvs. gratrs, Det er der ikke så meget
andet her rret, der er.
5. At spise med fremmede. Vr er mange, der
slaeldent rnviterer arc'e end venner og familie hjem
at spise. Vi sprser san n-en ,.ed dem, der ligner os
selv. Det bliver måske enccia rdt samrrenspist. Nadvermåltidet er denmod et må tid, hvor vt spiser med
hvem som helst: ukendte, fjender, høj og lav. Her
ophæves de skel, vi normal seetter mellem hinan
den, og vi anerkender hinanden som faelles om det
at være mennesker.

6. Bes§lttelse mod bitterhed. Når man naermer
sig de fl7rre som jeg, begynder det så småt at gå op

for en, at livet ikke kun er muligheder, men også
begrænsninger. Man er blevet den, man er, og man
kan ikke bare blive en anden. Bitterheden (den
vaerste holdning af dem alle) lurer som en fare på
de fleste, så man må gardere sig og kæmpe imod.
Cudstjenesten opfordrer os til at sige tak og peger
på glæden ved livet. Her forkyndes det, at når Cud
lukker en dør, åbner han altid en ny.
7. Det ender godt. Vores liv er en fortælling, og
den ender ofte tragisk med sygdom og død. I gudstjenesten indskrives vore små livsfortællinger i den
store fortaelling om Cuds kærlighed til verden. Det
er en fortælling, som lyser ind i min livsfoftælling
og giver håb. 'Det ender galt" råber man efter børnene, når de laver spilopper. Men det passer ikke.
Det ender godt.
8. Underholdning. Ja, du læste faktisk rigti$. Men

gudstjenesten er bestemt ikke underholdning på
samme måde som Talent 09 eller X-faktor. Den er
rugbrød, ikke wienerbrød. Cudstjenesten er derfor
underholdning i den forstand, at her bliver jeg mindet om, at vi altid er i Cuds hånd. Han under-holder
os. Og dermed er vi godt underholdt.

9. Den store undren, Hvem henter børnene

i

børnehaven, og hvad skal vi have til aften? De små
spørgsmål fylder så meget ivores hverdag at de store let fortegner sig i horisonten. Men man skal huske
at undre sig en gang i mellem. Ellers bliver verden
simpelthen for lille" Hvor kommer vi fra? Hvorfor er
vi her? Og hvor skal vi hen? Cudstjenesten insisterer
på, at vi en gang imellem trækker vejret dybt og stiller de store spørgsmå|.
10. Nogen skal jo gøre det, Det ville være en rå
og trist verden, hvis ingen søge de gamle, hellige
steder for at møde det, der er stØrre end os selv,
sige tak og bede for os selv og andre. Det er derfor,
jeg går i kirke. Ikke fordi jeg er specielt stærk i troen;
måske snarere netop fordi, jeg ikke er det.
Af lektor ved Århus tJniversitet: Kosper Bro Lorsen
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Minikonfirmander

Minikonfirmand i Dyssegårdskirken

-forbørn i5.

klasse.

Minikonfirmander i Dyssegårdskirken bliver
udfordret børnene kommer rundt i kirken,
de får gode oplevelser, prwer noget nyt og
de får en god fortælling.
Vi er kreative og laver ting som børnene tager med hjem, og som de er rigtig glade for

samt meget meget mere.

Nye hold begynder efter sommerferien.
Alle børn på 9 år i sognet får tilsendt invitation og program primo august.

