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Organist Steen Lindholm fortæller om
orgelmusikken red en niniorgelkoncert
-Arhe,rtrrrrul,-n'l

På sommertogt med

Lilli Zingel

2001

er der indlagt et rndbetalingskort trl støtte for kirkebladet. Som mange sikkert har opdaget. har krrkeblatlet r det srdste
årstid gennemgået en forvandling både i fon'n o-c indhold. Det er desr ærre også
blevet dyrere at producere på grund af flere tryksider og fan'etn'k. Redaktionen håber derfor på opbakning til at fortsætte cien nve redaktionelle linie i form

I dette nummer af KIRKEBLADET

af et økonomisk håndslag.
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Det er tolsdag morgenen slulrner af bQrn og
biler på Dvssegår'dsvej rnellerl skole og kir.ke.
Cvl<lerne ståf ræt 'ned tr.appen op tii kirkedpr.en.
Og rnclen ibl i vzibenhuset ligger tasker og overtøj
i en stol bLrnke. Solen talder.ind pir væggene og på
kotitrnuanclct'ne. sorlt sidder. tæt pa t.irl<ker.ue og
sirrisitakker'. Så Iyder- becleslagene, og vi begynclet
nrcci et "9o'molgen" og en salme. Stemmerne er
spædc - rnåskc er ciet pinligr ar synge lige så højt
sonr pflesternel Anderlcdes gennemsjasskrafi er
cier'. når r.i sigel tlosbekendelsen det-er måske
lidt se.ft at kr-rnne noget udenadl Sir bliver evangetiet tii pl stindag for:talt, rnåske er clet en socl

histolie nred en pointe. som skitrper opmærkstlmhc'clen o.u lantasien. Selv ont bibclen cr en gamntel
bog. el rlet jo. sor.r.r om Jcsus alticl ttrler. diickte til
irennesker'. ogsir til os i dag. Vi becler Faclenor og
-r\r1gcr u^il siilnte til. clcnne gang er.cler fbt.san"er
;\:. rti ( l). Det ct crt 1\ \iilpr('. ()e oljer:e rt.ik\e
si hcijtidclige.

anden. rammel vi alticl kun clelvis plet. Det bliver.
aldrig et helt billede.

vi op i Det gamle Testameiltc og lieser et

Så sliir

anclet digt. Det er en salnte af

og

David (Sahne 139).

han skrir.er. at Gud r,ed alting orn ham.

Han
veci. når han står eller sidder, eller li_gger og går.,
og hviid han er pit vej til at sige. Ja, Gucl har r,ær.et

tned helt fi'a begvndelsen: "Du har r'ær,et mig i
lir,. og mine dage Var alle skr-evet i din
bog, fbr en eneste af ciein var kommet,, intponerendel Gud kender mig bedr.e. end jeg kencler mi-u
selv, og berl'e end rrrine fbrældre og venner.
nroder'-c

Ti1 sidst hørel

vi et digt, sotr er skretet af

en

dreng pir l.l år. Han har r-nistet sine tbrældre. og
nu bor' lian hos tistercn og hendes familie. pir
mange tnåder hiir hen det gr-.cir rlF.- 111.r, han flrler
sig tii or,ers. Dreiigen sl<rir,.c-r.: i_)ri er alclrig

unclervisningen liggcr en ovcr.heacl os

nogen. clel eiver mi! et knus. trg.n ,ig... ot aE
rnigl Kan rniin lel,c. hvjs ingen holder: af
dn l" Svaret s\rievcr i luften. Vi r,ed. at alting bli\rel s\,ærere lbl den. det rnangler kæriighed. eller.
i hr"crt l'ald lbler clet.

eiicr': han Iænges elier firalesang og lhn.el. clleiat
nrt-t'lie r,ejret, og han sa\rner mennesliers nær.hec1

Vi vencier tilba-ce ril Davids saltne, ht,or.clet siges.
at Gucl kenclc-r os beche. encl vi l<ender. os selv. Vi
talel om. hr.ad det Jian betyclc og når ti.ern ti1. at
dette "kenclc'' .-!riii' Lrd oler allc beskrir.elser. af

Necle

ir..

trl

I.rolclel af

rl..t iigrrcr ril r lrrc i sk()le. Vt Ilc.er. e t Jigt
salrmen. skrevet af en rnand, ,qom s:rd i fænssel
og ciocle i april i9,i-5. Han hecl Dietrich Bonhiet'fir. I cligtet lirrtællcr han om alt det. han lænses
r'.

oil gocle ord. I{ans Lrdsigt er de

ng-gric f-ængseis_

vrgge og hans enestc selskab noele bctger. Han

r,olcs uclseencle og optbrsel. evner og behov. Det
bibclsl<e spr'og ci' nernlig ct hjerresprog. ,,Gud
kencler" betr,cler' "GLrd elskerl" Nål Gucl kender:
os bech'e. cnif i selr og ancllc
-uqr. vil clet sige. at
han elsliel os ntere. end biclt: r..i se1r, og anclre er i
sland til. Dr<r' li-rger sanclheclen ont. hvem vi er.
gemt. Da\ idr s.rlnre I 39 er- en kærlichedserklær'ing fl'rr Ciuil til ethr.ert nte nneskcl Dåt er rjet
ene. Sli blircl ciet nle\t.. out.reg vil tage cien til
rri-s ellcl' lacle tlen ii-qse. En af konfirrnanclerne

blirct' usiklier pii alting i cnsomheden. ,'hvcr.n cr
.je,u'.''' s1tørgel lran. Er ieg dct r-rroligc. svage og
mitrliose mcnrieske. jeg fbicr i ntig. eiler er: jeg
ti.-;.r nrLrntLe

og sclr,silce persoit.

thngevogter.en

oniattel ir.iig sorn. Digtet slutter- mecj at sige. at
"hrcrn
.jcg cnd er. du kender rnig, clin er jeg. o
GLril."

Nu taler vi om os selv - hvem vi er. Er vi den, vi

ser i spejlet hver morgen, eller er det vore fBlelser,
der fortæller os, hvem vi er? Skal vi spØrge os selv
eller andre om det - en god ven eller måske vores
værste tjende? Hvem kan give et ærligt svar? Det
underlige eq at når vi skal beskrive os selv eller en

Ansvarshavende: Annette

lrkkir':rlt rtr ..r\,,i

l\c:lct l)ir ut.'t:Tirnerr et.rltrt
\Ilske cr det alligel,el ikke
hclt skole at
trl Lrrntl lnationsl'ot-ber.eclelse - der
-ea
el jo ossrl :ruclsrjcne:ten i kirkcn på sonclag.
ucl

i den lir:ke

lLLti.

Lisbet Romer

*",,*.n#3,1§:jtrlil:§",illi].,.0",
Tryk: Ekspres-Trykkeriet, Frederikshavn

Rømer og vasn Frikke-schmidt

Forsidebillede: Dyssegårdskirkens altertavle

stof til næste kirkebrad skat være indleveret senest i6. marts 2oo2
2002)
a
.)
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Netop nu i denne måned, ia lige siden september 2001, og i de kommende måneder
frem til maj, er der traditionen tro konfirma'

kende en bekræftelse af dåben og ikke et supplement til den. Han understreger, at konfir-

og i

forberedelse til nadveren, således at man skulle være konfirmeret før, man måtte gå til nadver. Dermed blev den væsentligste del af kon-

At blive konfirmeret er en meget kendt tradition i den danske folkekirke, og rigtig mange
unge lnennesker vælger stadig år efter år at
sige "jø" til den kristne tro i kirken. Men
hvor stammer konilrmationen egentligt fra?
Hvad betyder den? - og hvordøn har den
udviklet sig frem til det, den er i dag?

firmationen en pædagogisk underuisning. At
præsten holdt sin hånd over konfirmandens
hoved var for Luther en udmærket skik som
tegn på Guds velsignelse, så det ser vi også
præsten gøre i dag. Den lutherske reformation
satte dermed et tydeligt præg på eftertidens

Det vil vi nu se nærmere på, når vi kaster et
blik over konfirmationens historie.

Retter

Vi skal helt tilbage til oldkirken i de første

ved Kong Christian den VI's "Konfirmations-

tionsforberedelse i Dyssegårilskirken
mønge af landets andre kirker.

århundreder e.kr., for d6r at finde konfirmationen som enhåndspålæggelse, der fulgte lige
efter dåbshandlingen, hvor den havde betydning som en åndsmeddelelse til den døbte.
Den bibelske begrundelse for denne skik og
dermed konfirmationen var "Apostlenes ger-

mationens egentlige funktion er at være en

konfirm ationspraksi

s.

vi blikket mod Danmark,

så er det en

ganske bestemt dato, der bestemmer konfirmationens indførelse: Den 13. jantar 1736

forordning". Den blev gennemfgrt som en
tvangsforanstaltning. Baggrunden var myn-

ninger" kap. 8 v. 14, hvor der er tale om, at
allerede døbte fik meddelt ånden ved, at
apostlene lagde deres hænder på de døbtes
hoveder. Med tiden bliver konfirmationen en

dighedernes konstatering af befolkningens
store uvidenhed og måske også ligegyldighed
over for kirkens lære. Derfor skulle alle konfirmeres, idet kristendommen nu var den eneste tilladte religion i Danmark. I denne forbindelse blev konflrmationen en forudsætning for
at opnå visse borgerlige rettigheder, som vi i
dag opnar ved myndighedsalderen (at gifte

selvstændig handling for den unge generation.

sig, fæste en gård, blive soldat m.m.).

Selve ordet konfirmation kommer

af

"confirmatio" og betyder "bekræftelse"

latin
- af

dåben.

I

middelalderefi gør den tyske reformator
Mar-tin Luther op med den katolske kirkes
syn på konfirmationen som et sakramente, der
fungerer som det fuldendende og åndsformidlende supplement t\7 dåben.

For Luther betyder konfirmationen udeluk-

årene, der fulgte efter, blev der også indført
en kirketugtsforordning, der nærmest tvang
befolkningen til at møde op i kirken til gudstjenesterne samt en skolelov, der lagde ram-

I

merne for den undervisning, der skulle gå
forud for konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationsforordningen betØd altså, at
både rig og fattig havde pligt til at modtage
kristendomsundervisnig med efterfølgende

i

i

konfirma-tion, og fbrordnin-qen betød dermed
et gennembrr-ul i accepten af et ordnet skoler,:esen firr alle samfundsgrllpper.

betød "ar ffætle incl i de voksnes rtekker".

At kunne læse og skrive som forberedelse til
undervisningeii blev derfbl et krav. og konfirmationspligten var siiledes med til at hæve

Med grundloven i I849 bliver f-orholdene ændret og konfirmation og religion el herefter en
fri sag for alle. Konflrmation som adgang til
nadverbordet giider med tiden ud, og sicien
1989 har b6rnealter:gang r,æret tilladt over alt

disse boglige færdigheder i hoj
-erad. Henned
viste fororclnin-een sig på clen positive side at
blir,e et af de mesr betydningsfulde indgreb i
befolkningens torhold til kirhe og skole. På
den negatirre sicle var der tale om en direkte
tvangsf'oranstaltning" der blev trukket ned
over hovedet pii folk. men det irar vist sig. tit
konfirn'raiionsitilordn ingen med årene er blevct stærl{i befbstet i belblkningels kr_rltr_rrelie
iiv. sli stærkt. at rien hai hoidt sig ievetde
igelnerrr ogsii det 2C. århLrndretles sekulariserede samfund os sl{oie .

meret

f6r

tiden

bo-estaveJigste lbrstand

r landet.

i dag, har
altså en lang og broger historie bag sig. I dag
er den "cie unges f'est" og markerer irfslutningen på et ca. 8 miineder iangt undenisningsibrlØb, hvclr den enkelte konfirmand bekendel
sie til den kristne tro og r,slsignes ;if Guri.
Den konfirmation. som vi kencler

T)el kan deribr væl'e mange gocle
til at
-urr-inde
glrde sig til forirrei, 6n af derl er konfirmationen.

Man kan vel goclt ibrstå på baggrund af clisse
historiske oplvsninger', at clet at blive konl-ir-

Annette Molin Schmidt. stud. theol.

Vil du konfirmeres i

ZAO3?

Cåldu i 7. klasse o-q vil gå til kontlrmationsforberedelse til efierår'et, sa rnå cln ger.ne
tilmelde dig hos en af præsterne eller pii kirkekontorer i cle to siclste uger af maj 2002
(uge 21 og 22). Din far o-q mor er meci ved indrneldelsen. Der ligger papirer på kirkekontoret. Vi skal se og kopiere din clåbs- eller navneitrtest. Du lian også ringe til os og
aftale ntermere. Vore telefonnumre og træffeticler finder clu på acl'essesicle'n her i kirkebliidet.

Her i Dyssegårdskirken har vi fiellesunderr isning. hr rlket r.il sige. at begge præster
underviset' sanmen og på skift. Konf-irmnnctrnclerlisningeu ibre-erir torsclag morgen kl.
8'00-9.40. Der er plads til 2. x 22 konflrr.nancler, Torsclus eftermicldag er der også et
hold. Tidspunktet fastlægges nær'rrere. nir vi kende-r konfirnlanclernes skoleskeml.
Ftcllesundervisnin_een betyder ogsii. at beggc præsler rneclvirker ved alle konfirrnatio_
ner. som for 2003 er t-astsat til: Bedecia_s. fredag den 16. maj kl. 10.00 og 12.00 samt
s6ndag den 18. mai

kl.

10.30 (-1. s. e. påske).
Lisbet Rorrrcr o,q Vt,qn Frikke-Sclmtidt

§&&&-&"ffi.§ffi §
Hver torsdag aften mødes cirka 100 bgrn
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FDF er bl.a. at:

og

omkring 20 ledere i og omkring Dyssegårdskirken.
De er FDFere i FDF Gentofte. FDF-kredsen i Dyssegårdskirken fylder i forfuet 2002 fem år, og det er
et meget aktivt, livfyldt og humoristisk "barn", der

.
.

B,vgge huler. hore histot'ier og blive beskidt.
Snitte rned clolk. by-ege bål og fir ciel til at bricnde.

Lave teater, synge og høre om Gud.
Være på lpb, lægge forbindinger og slukke ilde-

har fBdselsdag. Faktisk er det ret imponerende, at så
mange bprn, unge og voksne uge efter uge, weekend

brande.

efter weekend og lejr efter lejr bliver ved med at
lægge så mange kræfter i FDF. Hvorfor mon?

Ileldture, solnedgange og sove under åben himmel.
Bygge med rafteq gå i kirke og sejle i kano.
Ligge på glasskår, sove i bivuak og bede aften-

De fleste vil nok svare, at de gør det for kammeratskabet, oplevelserne, musikken, humøret, lejrene,
det vilde og vanvittige, trygheden, de voksne, der
har tid til at være sammen med børnene, lederfællesskabet og meget, meget mere. En stor del af dette "meget, meget mere" er kristendommen.

bøn.

Klatre i træer, bage snobrØd og hygge sig om

.

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund,
FDF, som FDF Gentofte er en del af, har som formål
at møde bBrn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Det betyder, at vi her lægger stor vægt på at
arbejde ud fra et kristent livs- og menneskesyn, der
viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og
er ligeværdige uanset race og social status. Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de i bund og grund være med til
at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og
hinanden. Hvert mØde indeholder derfor en eller
anden form for andagt, ligesom morgen- og aftenandagter er faste programpunkter på enhver weekendtur og sommerlejr i FDF.

bålet.

Friluftsliv, kammeratskab og grineflip
FDF er simpelthen noget man er - ikke bare
noget man går til!

HVEM ER VI, OG HYORDAN KOMMER
MAN MED?
FDF Gentofte ledes i gjeblikket af over 20 forskellige voksne ledere. Nogle er studerende i så forskellige fag som sociologi, læreruddannelse og skovbrug.
Andre har job som politibetjent, står i butik, ingeniør, lærer eller som præst. Vi er altså vidt forskellige - men er fælles om engagementet og kærligheden

til FDF, bBrn og unge.

Vores medlemmer kommer

fra hele Gentofte-området og er fx fordelt på stort
set alle skoleme i området. Og der er stadig plads til
flere.

FDF Gentofte hører derfor også naturligt til i Dyssegårdskirken som en del afkirkens bBrne- og ungdomsarbejde.

HYAD LAVER MAN I FDF?
Det er faktisk svært at svare på, for der er ikke nogen

faste planer og regler for, hvad man "skal" lave i
FDF. Det er noget lederne og bprnene sammen finder ud af. Men der 6r da nogle kerneområder, som
plejer at have succes med.

§,{kffi.§§

Er man interesseret i at være med, så kom forbi en
torsdag aften fra kI. 18.30 eller kontakt kredsen via
adressen, som står andetsteds i bladet. Vi har også
brug for folk, som gerne vil give en hånd med forskellige praktiske opgaver, så problemer med at
kunne stille op hver torsdag behøver ikke at være en
unds§ldning. Vi g1æder os til at se jer!

vi

Gorm Bagger Andersen, kredsleder

FDF GENTOFTE
FDF Gentolte har aktir,itetcr fbr alle aldersklasseL. Fra bor'nehaleklasse og opad. Vi modes hver torsclag afien iia kl.

til 20,00 (de små) og ti'a kl. 18.30 til 20.30 (de stole)
ornking Dl,ssegirdskirkcn.

18.30
o-r

i

geme

nt sonclag den 10. febrLrar og ikke mindst på sommerlejr

i use

17,

og

fl

Alle intercsselecle er meget velkomne til

at

ndde op

en snak med ledelne eller at kontaktc kredsledelsen:

Dolthe Juul.

tlf. 32 95 90 92. E-mail

dortheiuul@FDF,dk

I den komnrencle periode skal vi bl.a. have storjuleafslutning

ellel Gorm Bagger Andersen. tli. 38 79 90 77. E-nrail

tolsdag den i3. decernber. deltage i kirkens tastelar,nsuran-

Gomr@iFDF.dk

KONCERTER

ffiq}ffiffi.
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At Dyssegårdskirkens kordegn, Elisabeth Rehling, kan andet end sin indgangsbøn,
turde være velkendt. I mange år har hun været et skattet medlem af vort fornemme
Radiokammerkor, og selv om hun nu har skiftet denne stilling samt pladsen som
sanger i Dyssegårdskirkens kor ud med et skrivebord på kirkens kontor, ville det
være en stor skam, om vi ikke ind imellem fik lejlighed tll athøre hendes smukke
stemme. Det sker næste gang ved musikgudstjenesten sBndag den 13. januar kl.
15.00.

Miniorgelkoncerterne er blevet en tradition i Dyssegårdskirken. Organist Steen
Lindholm fortæller og spiller ved disse arrangementer, som finder sted i forlængelse af hØjmessen. Søndag den 27. jamar kl. 11.45 gælder det den gamle franske
barokmester Francois Couperin, hvis musik i mere end 300 år har givet mennesker
fred i sjælen, og s@ndag den 17 . marls kl. 1 1.45 handler det om orgelfamilien Matthison-Hansen, hvis navn ikke mindst er knyttet til Roskilde Domkirke. Dejlig
romantisk og dansk musik.
Endelig bliver der tre store koncerter: mandag den 11. februar kI.20.00 spiller
Københavns Kammerensemble, dels barokmusik af relemann, scheibe og Roman,
dels spændende islandsk musik med inspiraiion af sydende og boblende geysere.
Onsdag den 13. marts kl. 20.00 får vi bes@g af et af Danmarks bedste kammerkor,
Sokkelund Sangkor. Under Morten Schuldt-Jensens ledelse har koret sammensat et
program under titlen "Dies irae". Komponistnavnene er bl.a. poulenc, Brahms, Båck
og Bardos. Koncertrækken afsluttes tirsdag den 16. april kl. 20.00, hvor Koncertforeningens Kor med Steen Lindholm som dirigent bl.a. opfgrer Edvard Griegs Fire
Psalmer opus 74 og værker af Durufl6.
Her er en samlet oversigt over de mange spændende arrangementer:
SBndag den 13. januar

kl.
S6ndag den 27 . januar kl.

15.00
1

1.45

Mandag den 11. februar kl. 20.00
Onsdag den 13. marts kl. 20.00
Sgndag den 17. marts kl. 11.45
Tirsdag den 16. april kl. 20.00

E[sabeth Rehlin_s. sopran
\ Iiniorgel koncert: Cor-rperin
Kobenl-iar ns Kammerensemble
SokkelLrnd San_skor: Dies irae
\Iiniolgelkoncert: Matthison-Hansen
Forarskoncert: Koncertforeninsens Kor
tGriegt

Gratis adgang til alle koncerter.

Steen Lindholm
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DANSKHED OG KRISTENDOM I
INTERNATIONAL SAMMENHÆNG
. ET KULTURHISTORISK RIDS
Hvad er

det

Jbr myter; vi danskere

t"ru på i

ciug?

Hvortlcm er t,i blev'et clem, t''i er?
Dagens kulturpoiitiske debat handler i h6j
grad om spændingen mellem dansk kuitur

og danskhed på den ene side og pir

den

anden side, med menneskerettighederne i
centrum, det moderne internationale samfund.

Det er for mange en stor hemmelighed, at
kristendommen gennem sin udbredelse er
international og verdensomfattende. Men
var det ikke netop et led i en såclan bevægelse, da mttnken Ansgar bragte kristendommen til Danmark for over 1000 år siden, og
da Harald Blåtand skrev på runestenen ved
Jeiling kirke, at han "gjorde danerne krist-

rer fire onsdagsaftener i februar 2002- hr-or
vi vil sØge at afdække nogle af de mvterdanerne har levet af og iever på. Der vi1 her-

I

11

under blive pillet med myten om, at det
danske og det kristne skulle være noget
indsnævret og provinsielt, og vi vil betragte
os selv i sammenhæng med europæiske og
internationale strØmninger som renæssancen og reformationen, nyklassicismen o,e
pietismen, den franske revolution, oplysningstiden, industrialiseringen og det internationale kommunikation

samfund.

Onsdag den 6. februar kl. 19.30'
Dr. phil. HenrikYde:
Saxos fremstilling af danernes kristning.
Onsdag den 13. februar kl' 19.30.
Pro.fessor, dr. theol. Martin Schwartz Lawsten:

Reformationen' og hvad deraf fulgte.
Onsdag den 20. februar kl. 19.30.
Lektor, dr. phil. Jens Kristion Anclersen:

Holbergs kristendomsopfattelse.
Onsdag den2l. februar kl. 19.30.
RedaktPr Eivitcl Larsen:
Grundtvig, og hvad deraf f6lger.

ne"'7

Nogle lever imidlertid i den selvforståelse,
at danskerne har en unik kristendom og kulturhistorie, og at vi ikke er eller bør være
påvirket af noget som helst udefra kom-

Deltagergebyr kr. 50,- inkl. kaffe betales r.ed
1. mØde. Tilmelding til kirkekontoret. Tlf':
39750100 i åbningstiden inden kursusstafi'

mende.

Henrik

Dyssegårdskirkens Kirkeh6jskole arrange-

t

s

Ycle

og Vagn Frikke-Scltnidr

. TAG SALMEBOGEN UNDER ARMEI\ .
\-t1r' .l--'
Ilciimellem er.vi sa mange til gudstjeneste i D-vssegårclskirken. at der ikke er ll(rk
i :'; ".tl.i'r.f
rl\c
iit
cleil
beslltttet i ntenighecisråaer iLt e at købe flere. tbrcli r,i kau tbnente.

r-rcikouner.inclel tbr overskuelig ticl og så må inclkobes ti1 brLr-l i kiLken lnLltrl .1..
hjæip. ont man sa \'idt mLrligt meclblinser egen salrnebog til gudstlellert:

I '''

-

:

P;

B

t;

::

" -

tre erl

,t'sitnte

GUDSTIENESTER

GUDSTIENESTELTSTE 1.
Tilsdag den

1.

januar

Nytårsclag

Matt.6,5-13

Slandag den 6. januar

Kl.

Lisbet

8.

januar

Spndag den 13. januar
1. s. e.

h.3

k.

Mark. 10,13-16

(Kirkekuffe) (
Rørner
:'

10.30

K1. 14.00 Lisbet Rømer

Kt.

Kl. 15.00 Musikgudstjeneste mecl sol.osang ved Elisabetlt Rehlit'Lg.
Prædikant Vagn Frikke-Schrnidt

10 30
Vagn Frikke-Schrnidt

Sgndag den 20. januar
Sidste s. e. h. 3 k. Joh. 12,2-33

Kl. i0.30

Sgndag den 27. jantar
Septuagesima Matt. 25,14-30

Kt.

Onsdag den 30. januar

Kl.

Sgndag den 3. februar

Li:bet Rorner
KI 10.i(l ikirkekufte

Seksagesima Matk. 4,2G32

Vagn

Sonch,r clen 10. febmar
Fastelar u
Luk. lE.-l 1'.13

Kl.

Tirsclag den 12. februar

Kl. 14.00
Vagn Frikke-Schmidt

Søndag den 17. f'ebruar
1. s. i fasten Luk.22,21-32

Kl.

Lisbet Rourer'

10.-10
-Schmiclt

Kl. ca. 11.15 MiniorgeLkoncert
Orsanist Steen Lindholm

\ agn Frikke

19.10 Stillegudsrjertesre

t

(

Frikke-Schnrrdt Y;
Kl.

10.30

Lisbet Rpmer

14.00 BpnteftLstelavns gutlstierLeste

Vrgrr I-rikke-Schrridr

10.30
Vagn Frikke-Schmidt

Kl

(kirkefrokost)

:

::

Søndag den 24. februar
2. s. i fasten Mark. 9.14-29

LisbetRømerrciAVagnFrikke:Schmidt,'.,r.,''''-'r:r.r

SBndag den 3. marts
3. s. i fasten Joh. 8.42-51

Lisbet

Kl.

10.30 l(,rÅe'n§ F4dse[sdag

(KirkekaJfel
RBmer

10.30

SPndag den 10. marts
Midfaste Joh.6,21-3'7

Kl.

Tirsdas den 12. nrarts

Kl. 14.00
Vagn Frikke-Schrnidt

Søndag den 17. marts

K1. 10.30
Vagn Frikke-Schmidt

Mariæ bebudel-cesdae Luk. 1.46-55

Onsdas den 20. marts

2OO2

K1. 15.00 Nytårskur
Vagn Frikke-Schmidt

Helligtrekonger søniiag Joh. 8.12-20

Tirsdag den

- 5. MAI

|ANUAR 2002

10.30
Vagn Flikke-Schmidt

j
=P

æ=-<l

] fl. ca. 11.45 Sogneintlsamling tiL
I Folkekirkens Npdhjælp

K1. ca. 11.45 Miniorgelkoncert

Organist Steen Lindholm

K1. 19.30 Stillegudstieneste
Lisbet Rømer

Søndag den 24. marts

Kl.

PalmesBndag Joh. I2,1-16

Lisbet Rømer

KI.

10.30

19.30 Masltgudstjetrcste necl yerdens

lrrrslt. Olganisterne Betty og Peter Arendt
\aml Ljsbet Romer og Vagn Frikke-Schmidt

kot m.t'l.
Torsdag den 28. marts
Skærtorsdag Joh. 13,1-15

*,.

19.-ri)

Vasn Frikke-Schnrirlt

Fredas clcn 29. rnrl'ts

K1. 10.30

Langlreclag Luk.ll.26--19

Lisbet Rømer

el. Joh. 19.17-37
Spndag den

3 1.

Påskedag

marts

Kt.

Matt. 28,1-8

Valrn Frikke-Schnriclt

Mand4g den 1: april

,' ' -

2, påskedag-. Joh. 20;1:18
Søndag den 7. april

l.

s. e.

påske Joh.2l.l5-19

'l'irsdag den 9. april

10,30

Kl. i0.3i)
Lisbet Rgmer

Kl. i0.30

(Kirkekrffe) _(r_
Schmidt g

Vagn Frikke

Kl.

14.00

Lisbet R6mer

o

Kl.15.00'Bp rne. og:fomiliegudsrjqtxeste
Lisbet Rømer

Kl.

Søndag den i,1. aplil

2. s. e.

pirske

S6ndag den 21. april
3. s. e. påske Joh. 1;1.1-1

10.30

Lisbet Røn'ier

Joh. 10.22-30

Kl.

10.3t)

Lisbct Romer

1

Fredag den 26. april

Kl. 10.30

Bcdedag

L,isbet Romer

Matt. 7.7-i:l

Søndag den 28. april
4. s. e. påske Joh. 8,28-36

K1. 10.30
Vagn Frikke-Schmidt

Silndag clen 5. ntaj
5. s. e. pirske Joh.

Kl.

10.30

(KirkektJfel
lrrrtiJt

Vrgrr Frrkl-'e-S.

I,l-11

_L
E-

D.Å8.§.cu-D.
2. januar
9. fel:ruar
9. marts
i 3. april

L6rclag den

1

Lørdag clen
L6rdag den
L6rdag clen

zla***--

(L,:

10.30 \hgn Frikl<e-Schmidt
10.30 Lisbet Rømer
l(1. 10.30 Vagn Fril<l<e-Sclrmidt
kl. 10.3O Lisbet Rømei

l(1.

kl.

Kirt<ebil senest l6rciag incten l(1. 1 1"OO på telefon 39 75 01 O0"

Y-a

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssegårdsvei 19 . 29OO Hellerup . www.dyssegaardskirken.dk
Vagn Frikke-Schmidt (SP, kbf), Dvssebakken 8, 2900 Helierup TIf 39 75 01 1 1
Fax 39 75 01 12. E-mait: vts@km.dkTræffes tirsdag kl. 16-18, onsdag kl.9-10, iorsdag kl. 17*18 og fredag kl.9-10.
Mandag er fridag

Lisbet Rømer (SP), Dyssegårdsvej 1 1 6, 2860 Søborg Tlf 39 75 01 03
Fax397501 01,Tlf,privat: 39664066.E-mail: ir@km.dk.Træffesmanciag,onsdagogtorsdagkl. 10-11,tirsdagkl,
1 6-1 B i præstekontoret Dyssegårdsvei 1 9, 2900 Hellerup Fredag er fridag
Kordegn Elisabeth Rehling, Dyssegår'dvei 19, 2900 Hellerup Tl{.39 75 01 00
Fax 39 75 01 01 , E-mait:Clre@XCI1|k næfies manclag-fredag k|.10-13, tirsdag tillige kI.16-18 og lørciag
Organist Steen Lindholm, Rønnebærvej 82,2840 Hoite Tlf 45 41 0B 39
Fax 45 42 54 55. E-mail: lindholm@postS.tele dk

Kirketjener Kurt Faber Pedersen. Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup

fff.28

12 23 07. Træf{es sont regel kl. 9- 1 2 undtagen mandag

Kirketiener Seyed

V.

Hashemi, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup

12 23 07, Træftes mandag og efter aftale undtagen fredag

ffi.28

Menighedsrådsformand Ole Andkiær Christensen, Ellebakken 11, 2900 Hellerup'
Tlf. 39 62 59 22. Fax 39 62 59 32. E-mail: ole.andkjaer@get2net.dI

Kirkeværge Benny Møller, Polarvej 17.2900 Heilerup.Tif 39 69 64 99
Canterinokoret: Else Hougaard, dirigent. Tlf. 32 58 24 95
Dyssegård Sogns Menighedspleie: Lis Juul, formand Tlf. 39 67 81 0B
Besøgstjeneste. Brila Johansen. Tlf. 39 67 16 54
Dyssegård Sogns Ungdomsforening: Nikolaj Mølgaard-Nielsen. Tlf. 39 62 66 22'
E-mail: [rloelgud@]ryalAelqojk og Rasmus Haahr. Tlf 39 69 46 07.
E-mail : Eehaahi_@Bast

FDF-Gentofte
E-ma

1:

E-mail:

-

oy[eictylE

Kredsledelse, Dorthe Juul. Tlf. 32 95 90 92

dmjuul@rnrorLdonline dk og Gorm Bagger Andersen

Tlf 38 79 90 77.

Golll@IDEel!
ingens Kor: Birgitte Subileau-lvertsen.

Tlf .32 57 52 21

10

kl

10-12

Det s

a.i....t

kirken

Januar:
()1.0

1. kl. 15.00: Nrtar'.krrr.
ning.

08.0 l .

lrr

Elter højmessen samles vi isognegår'clen. hvor vi oreren forfrisk-

lellighed til at ønske hinanden el godl nytår.

I-1.()0: Etierrnitldrgrrnøde rnetl Rita Nielscn: "Tag

jer af hverandle"! Metl clenne
lællc' opfordling bcgl nder vi det n1e år. Rita Nielsen er sygeplejerske på Skt. Lukas

kl.

Hospice og har sklevet Ile re boger onl otnsorg.
23.01

. kl. 19.30: Offentligt

i

menighedsrådsmøde

sognegårclen.

Februar:

10.02. kl.

121.00: Børnef'astelavnsfest. Som sædvanlig indledes del med en børnegudstjeneste i
kirken. Derefter er der t@ndeslagning i Dyssegårdsskolens aula, og til sidst kan bBrn og
voksne nyde en fastelavnsbolle og god børneunderholdning. Det koster kun kr. 20,- at
deltage, og alle børn får en godtepose. Nærmere program ofl'entliggøres senere.

12.02. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde.

"Stat og leligion i lsrael". Foredlag ved o'n,elrabbiner Bent

Melchior.

24.02.

Kilkens årsf'est fejles rned kirkef«rkost. Kom og nyd en god frokost. Tilmelding til kirkekontoret 39750100 senest fredas den22.1'ebruar kl. i3.00. Pris kr. 30.- ekskl. drikkevarer.

\ larts:

03.03.

Efter høimessen er der kirkekafl'e og derefier cleltager vi i Folkekirkens Nødhjælps arlige sogneindsrrmling. Dr vi er et stort sogn. har ri rkke rnint.lre end ornkring 48 r'uter. så r i
huber pr god opblkrring. salede: al rnanse ril tilmelde:ig sorn indsarnlcrc. KontrLkt venligst kirkekontoret pir tll. .19750100.

06.0.1. kl. 19.-10: Ollerrtligt rnenighedsrådsmøde i :ogneBirden.
12.03. kl. 14.00: Elienniddagsrn@de. "Libyen og Ægypten". Fra Tlipoli i det nu åbnede Libyen
lil AlerinJria med lt'stikkere tilsairnra Ø'f.n.,.r, eksoti.ke oaser. Lysbilled-lbredrag
ul Huns

Chr'. Jerrsen.

\pri l:
119

(l-1

k1. 1-1.()0: Igen i nr

lil

r,r»'organist

Steer.r

Lindhohn oven'aske os med et spændende musi-

,.-,,.'!. :ll-l.l:ll l.-tllCtlt.

'

r, -:': .,: .li
j

r'.tllL:r.r.to.1e. De konrnrendc kontirmationer: Kr'. Hinrrnelfartsdag

.:

j
:

-

'

11. nrui kl. 10.30 r'rl blire senneursiiet.
;|.il ',:.1 1.,.:tllr-nt.rtir)ne fn-. Der relr eles
- -. -. .r .---1 ---..

-.,rrrl:..! ilen
.:.

,:t'.-

Maj:

14.05. "Den -.. i -

De alntindelige tir:!i*-::.r',1.k it ken: sogllc.-r: u

-

1. . .-.1 ..: :::l_fil'ir.

itrregår

i

Dysse-

REISEINDTRYK

Km§§e§§wm§'KYK

rffiÅ

ESTEN§}

- den 14. - 18.
september 2001 Af Aase Grundnig
Rejsen

til Island gav os glade

minder om dage fyldt med
oplevelser af et land med en
vidunderlig natur, som vi oplevede både i strålende sol og
piskende regn og blæst. Sep-

tembers gyldne farver ved
Tingvellirsletten, hvor vi pluk-

n/d den rene luft
og det brusende vand. Regnbuen over Gullfoss, den enorme kraft fra jordens indre, der
driver Geysir hgjt op i luften
og ikke mindst suger vandet til
kede blåbær,

sig igen.

Vi vil huske de smukke kirker
fra landets mindste til den
største - om ikke alle navnene,
så deres særpræg. Vi vil huske,
at selv hpje huse kan bygges

med fantasi, og at tage på parcelhuse kan have mange farver. Vi så en hvid
gård med et tag så blåt som en septemberhimmel, vi h6rte beretningen om, hvordan
KFUK fik deres kirke og om en stærk tro på
Gud, der hjælper på mange måder.
Overalt, hvor vi kom frem, var gæstfriheden
stor. Aldrig vil vi glemme de store fade med
pandekager og de fyldte kaffekander hos fru

Lindholms veninde og hendes spændende
hus med Islands mindste swimmingpool.

Vi har hørt om udnyttelse af landets varme
kilder, vi spiste lammesteg i den gamle

Grtlfoss - det gtlrte tcuttffultl

i en 14
tunnel under vandet til Reykjavik.
En dag pir "e-snc ben" i Rel,kjavik t ar vi nogle stykker. der fandt f'rem til en finurlig
restaurant. Da.ens t'et Var grønsagssuppe og
kogt torsk - det \.ar en kulinarisk oplevelse!
præstegård i Al'larres og korte derfra

km

Vi

larn-u

så de islandske hlrnclskrifter. o-q som en

fin afsh-rtuinu på noule deili-ee dage kBrte vi
gennem store ormader nted lavamarker, ud
til Den blå Lasune. Ufor_slemmelige dage
takket \'ære vores to tiemra-sende og begejstrede rejseledere. Sigridur og Steen Lindholm.

