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marts måned har Dyssegårdskirken
været hjemspgt af to fremmede kvinder, som oven i købet begge besteg
prædikestolen. Hvem er vi, og hvad
foretog vi os her? Lige nu er vi studerende på pastoralseminariet. Her får
vi indblik i alle de praktiske aspekter
ved præstegerningen. Vi bliver indført i salmekundskab, sjælesorg,
stemme-træning og det at skrive
prædikener - for blot at nævne et lille
udsnit af en bred vifte af fag.

Men som bekendt må man ud i det
virkelige liv for at gøre sig sine egne
erfaringer. Det er ikke nok at blive
hængende på skolebænken, for 6t er
teori - noget andet er, når man står
over for et medmenneske og skal formidle det, man har på hjerte på en
forståelig måde. Ligesom mekanikerlærlingen må lære motorens indretning at kende, før han kan reparere en
bil med motorstop, således må man
også som kommende præst lære
præstens arbejde at kende indefra, og
det vil sige inden for kirkens levende
mure. For her er man i kontakt med
konkrete menneskeskæbner, hvad
enten det er det forelskede par, der
spændte kommer for at tale om deres
forestående bryllup, eller det er den
sgrgende familie, der har mistet dn,
de har kær.
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Det er nu, man finder ud af, om man
kan stå distancen - om man valgte den
rette hylde, da man i sin tid forventningsfuld indskrev sig på universitetet og kunne se frem til en årrække
b6jet over metervis af bgger. Vist har
man, efter så mange år, fået en uvurderlig viden med sig i bagagen, men
man mangler stadig den praktiske
erfaring. Derfor er det helt ngdvendigt, at der findes sognepræster som

Lisbet Rømer og Vagn

FrikkeSchmidt, der åbner dørene og byder
os præstepraktikanter indenfor. Som
føLlet for en tid går ved sin moders
side for atlære at stå på egne ben, har
vi fået lov til at fglge Lisbet og Vagn
i deres daglige arbejde.

I virkeligheden dumper man vaklende
ud af hestens livmoder, når man står
med sit kandidateksamensbevis i
hånden. Derfor er det så vitalt, at man
får en grundig oplæring hos en erfaren præst. Og det er netop, hvad vi
begge har oplevet at få som føl i Dyssegårdskirken, hvor vi er blevet taget
imod med åbne arme.
Men hvor længe går man på pastoralseminariet, og hvad laver man egentlig som praktikant? Man går på pastoral-seminariet i ca. 4 måneder. Heraf
har man to praktikperioder i et enkelt

Udgivet af menighedsrådet.
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PRAKTIKANTER

sogn eller to forskellige hver å to
ugers varighed. Det kan synes af lidt.
Og er vel også lige i underkanten. I
hvert fald er det en hektisk tid med et
stort arbejdspres. For efter disse 4
måneder er man parat til at trække i
præstekjolen og stå på egne ben.

menighedsplejens faste månedlige
sammenkomst med foredrag og kaffebord.

Men det, der har gjort st@rst indtryk,
har været den hjertelige modtagelse,
vi er blevet mødt med, både af menigheden og af personalet. Overalt har
der været en nysgerrighed og imgde-

I de to uger hos Lisbet og Vagn har vi
fået et enestående indblik i præster-

kommenhed, en velvillighed og
respekt, så vi ikke på noget tidspunkt
har følt os som blotte observat@rer og
påhæng. Det har været en umådelig
lærerig periode, hvor vi aktivt er blevet inddraget i hele kirkens liv på en
sådan måde, at vi ikke længere er helt
de samme personer, som da vi ankom

nes mangfoldige gØremåI. Udover at
prædike har vi overværet samtaler i
forbindelse med bisættelser,
begravelser og dåb. Vi har været med
til at undervise konfirmander og følger i Øvrigt et konfirmandhold fast
helt frem til deres konfirmationsdag.
Vi har været rundt til plejehjemsgudstjenester, besBgt sygehuse,
kapeller og krematorier. Vi har siddet
med ved udvalgsm6der og menighedsrådsmØder. Yi har været med til

på vore vaklende ben.

En stor tak til alle i Dyssegårdskirken
fra Lise-Lotte Pedersen og Rikke
Vanggaard.

I(ALI(MALERIER
Der er hængt ny kunst op på Dyssegårdskirkens hvide vægge * en
udstilling af kalkmalerier tegnet og malet af børn fra skolerne i Gentofte.

I So* optakt til forløbet har de tilmeldte klasser bes@gt deres lokale kirI ke og præst og fået fortalt bibelhistorie. Derefter har eleverne arbejdet
I i "kalkmalerens værksted", hvor billedkunstner Janna Lund har vejledt
I bgrnene med at levendegØre fortællingerne.
I Så tag en tur i kirkerummet og se, hvad de forestiller! I de næste uger
I vil de tolv store billeder i rigtige kalkmalerifarver og fine ornamentbuI er pryde væggene.
I

I

I

Bag projektet står "Folkekirkens Skoletjeneste".
Lisbet Rgmer
+
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I de sidste par år har der været skrevet og talt meget om islam, og
mØdet med mennesker af en anden tro er blevet en udfordring for
mange danskere. For hvordan forstår vi os selv, og hvad betyder
noget for os, når det drejer sig om vores kristendom og kulturelle
arv?

Er der nogen, der har lyst til at være med i en studiekreds om dette emne til efteråret? Jeg forestiller mig et forløb på tre aftener i
september-oktober-november måned med oplæ glforedrag og samtale om udfordringen i fremmed religion med særligt henblik på
islam og kristendom.
Som grundbog benyttes Niels Henrik Arendts bog "Gud er stor"
udkommet på forlaget ANIS 2001.

-

Henvendelse til Lisbet Rømer

ffiK§PERTE}E.KN§
Kunstnergruppen Hesperiderne. som nu
sognegården. kornmer isen i -juli maned.

i to somre har udstillet

i

De fire kunstnere r.'il præsentere malerier. akr.areller, grafik samt
keramiske arbejder.

vil man derfor kunne opleve såvel smukke naturalistiske landskabsbilleder som mere abstrakte udtryk samt et spændende udvalg af keramik.

På udstillingen

Der bliver fernisering efter højmessen sgndag den 30. juni, og sidste
udstillingsdag er s@ndag den 28. juli.
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påske

Johs. 17. 1

-

Lirurg:Vagn

1 1

Torsdag den 9. rnaj

kisti Himmelfars

dag

Luk

-

24. 16

53

påske. Johs. 11,20 - 26

-

Johs. 14, 15

21

Pinsedag

$

Kl. 10.00 Konfirmation

Kl. 12.00 Konfirmation

Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt

Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt

Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt

Lisbet Rømer

Kl.10.30

Mandag den 20. maj
2.

:

Kl.10.30

S6ndag den 19. maj

Pinsedag

Frikke-schmidt

2OO2

Kl. 10.30 Konf,rmation

S6ndag den 12. maj
6. s. e.

SEPTEMBER

Kl. 10.30Prædikant: Cand. ttreol. RikkeVanggaard

Spndag den 5. maj

5. s. e.

t. MAf 2OO2 - t.

Johs. 6,44

-

Vagn Frikke-Schmidt
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SBndag den 26. maj

Kt. 10.30

Trinitatis

Liturg: Lisbet RPmer

Matt.28,16-20
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l.s.e.trin. Luk. 12. 13-21
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Vagn Fnkke-Schmidt

Vagn Frikke-schmidt
Søndag den I 6.
3. s. e.

trin.

juni

Kr. r0.30

Luk, I 5. I I

-

32

Søndag den 23. juni
4. s. e.

trin.
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Maft. 5. 43

-
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trin.

-

Matt. 16. 13

26

Sgndag den 7..1ulr
6. s. e.

trin.

Mau. 19, 16 * 26

trin.

Matt. 10, 24 -

31

trin.

SBndag den 28.
9. s. e.

trin.

Mat . 1 ,22

-

29

juli

Ltk.

Kl. i0.30
LisbetRømer

e
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10.30

Lisbet Rømer

Kl.10.30

Søndag den 21. iuli
8. s. e.

i

Lisbet Rømer

Kl.

S6ndag den 14. iuli
7. s. e.
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Liturg : Vagn Fnlke-Schmidt

Kl. 10.30

Sgndag den .10 iuni
5. s. e.

Llsbet Kømer

Vagn Frikke-Schmidt

Kl.10.30
12.32

-

48

Vagn Frikke-Schmrdt
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Kirl<ebil senest l6rdag incten Id.

1

1.00 på telefon

39 7501 oo.

I

l

10.30

Spndag den 4. august
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Søndag den
I

l.

s. e.

l l.

trin.

Kr. 10.30

augusr

Luk. 7, 36

-

50

Sondag den 18. augusr
12. s. e.

trin.
trin.

- 42

Matr. 20, 20

-

Sgndag den 1. september
14. s. e.

trin.

Johs.5.

1

28

15

L6rclag clen
Lprclag den
L@rdag den

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

Kl. 10.30

Kl. I 5.00 Musikgudsrjenesre

Lisbet Romer'

Vagn Fnkke-Schnldt

Kl.

-

L@rclag clen
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Lisbet Rømer

Kl.

Matt.l2.3l

Søndag den 25. august
13. s. e.
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I 1. maj
8. juni

l(1.

13. juli

I(1. 10.30

1O. august

kr. 10.30

Kl. 20.00: skt. Hans atten er der bå1 og

kl. 10.30
I0.30

hy-ege ved

Lisbet Rømer
Vagn Fril<l<e-Schmictt
Lisbet Rpmer
Lisbet RØmer

kirken vÆDF Gentofte.
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Sidste år var vor glæde meget stor over
at kunne gennemfgre en kirkehØjskole
over 5 aftner med et deltagerantal på
omkring 30 i gennemsnit.
Større var vor glæde, da vi i februar i år
inviterede til kirkehØjskole 4 onsdags-

aftner under overskriften "DANSKHED OG KRISTENDOM I INTER.
NATIONAL SAMMENH,flNG - ET
KULTURHTSTORTSK RrDS", hvor
der meldte sig over 60 deltagere.

Det var spændende at hØre dr. Phit.
Henrik Yde fortælle om "Saxos fremstilling af danernes kristning". Foredraget handlede om, hvordan latineren
Saxo bl. a. på grund af, at den europæiske skole formåede at løfte den nordiske fortællekunst og klassisk latinsk
retorik til en h6jere enhed, som i den
grad blev bemærket af middelalderens
internationale lærde.

Professor dr. theol. Martin Schwarz
Lausten talte om "Reformationen, og
hvad deraf fulgte." Vi hørte om, hvordan de danske konger Christian II og
Frederik I, hver for sig var tæt forbundet gennem brevvekslinger og samtaler
med Martin Luther i Wittenberg. Det
medførte en betydelig udveksling af
teologer og præster mellem Danmark
og Tyskland, således at Danmark
næsten fra begyndelsen var en del af
Luthers opgør med den katolske kirke
og pavevældet, ikke mindst fordi de to

danske konger stillede sig bag de
reformtanker. som l\'[artin Luther og
hans medarbejdere kæn-rpede for at rirkeliggøre. Derfor r ar del oQr-r cll IlAttll'lig konsek.rens, at Johann Bugenhagen
og andre kom til København for r-rt
medvirke ved gennemførelsen af reformationen i Danmark.
Den tredje aften holdt docent, dr. phil.
Jens Kristian Ander.sen foredrag orn:
"Holberg og religionen." Han kom
ind på de besværligheder som et rationelt. oplyst menneske havde i oplysningstiden på grund af den herskende
religigse strl4mning, hvilket han belyste med to eksempler. Det ene var. at

oplysningstidens kristendom næsten
kun var bundet op på 1. trosartikel om
skabeisen, hvorimod 2. og 3. trosartikel, der som bekendt handler om troen
på Kristus og Helligånden var for luftige for den tid. Det andet eksempel var
den indflydelse, som pietismen havde
fået ved hoffet og dermed i samfundet,
der bl. a. ramte Holberg selv På den
måde. at teatret blev lukket. og harr
dermed ikke kunne opf6re sine rkr':spil.

Den sidste aften har d: ' - r: >r'-i 'rl
redaktpr Ejt'intl Lcl, '. ' ' -- :i- 3 t)lll
"Grundtvig. og hr ad deraf' folger"'

Med ud-eallg:PLIll:'- - - ,--:-i-: Glundtvigsange frlL 1-r.' '.' --'..---=: ::r r 155:
Kær:1igi-re.1 .i1 l-: j:: -,,-. -:. -h i : Nu
- 1'' -,; er det,
skal det lilil-.'l:r:' :

KTRKEHøfSKOTEN

min Marie og 460: Folket er endnu for-

blindet), kom foredragsholderen ind
på, hvad det i grunden er, der er den
sande "kærlighed til fædrelandet, som
nødvendigt, men dog frit, flytter frit,
hvad loven sætter: skellet mellem mit
og dit, er ej blot dog at undskylde, men
er hele lovens fylde". Men så konstaterede han, at "folket endnu er forblindet
og ikke kende sit eget tarv" fordi,
"man ene frihed nyde, n6jes man med

sætningen for sand kærlighed til
fædrelandet er at sammenligne med
den kærlighed, som råder mellem
ægtefæller, der "forbinder sig i tro og
kærlighed, med dødens overvinder,
som daled til os ned, som til Guds
faders ære vil støvet klart hjembære i
Åndens favnetag".

sin idd", og derfor sker der det, at
"sanddru hedning, tyrk og jøde, dem
har Gud i grunden kær, hader frem for

Henrik Yde og undertegnede er i gang
med at Iægge planer for KirkehØiskolen i februar 2003, hvor vi håber at
kunne præsentere et mindst lige så
spændende og indholdsrigt program.

alt de s@de, som på skrBmt ham træder
flær"t Dermed får vi Øje pil, at forud-

Vagn Frikke-Schmidt

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssegårdsvej 1g , 2goo Hellerup . www.dyssegaardskirken.dk
(sf kbf). Dyssebakken 8, 2900 Heilerup. Ttf. 39 75 01 1 1 Fax 39 7s o1 12
E-mail: vfs@km.dk Træffes tirsdag kl. 16-18, onsdag kl" 9-10, torsdag kl. 17-18 og fredag kl. 9-10. Manclag
er lridag
Lisbet Rømer (SP), Dyssegårdsvej I 16, 2860 Søborg. Tlf. 39 75 01 03
vagn Frikke-schmidt

Fax397501 01,Tlf.privat: 39664066.E-mail: lr@km.dk.Træflesmandag,onsdagogtorsdagkl. 10-li,tirsdagkt.
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i præstekontoret Dyssegårdsvej

1

9, 2900 Hellerup. Fredag er fridag

Kordegn Elisabeth Behling, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Tlf. 99 75 01 00
Fax 39 75 01 01. E-mail: elre@km.dk.Træffes mandag{redag k|.10-13, tirsdag tillige kt.16-18
og lørdag kl. 10-12
.11 0B g9

Organist Steen Lindholm, Rønnebærvej 82,2B4O Holte. Tlf. 45
Fax 45 42 54 55. E-mail: lindholm@oosl8.tele.dk

Kirketjener Kurt Faber Pedersen, Dyssegårdsvej 19. 2900 Hellerup
Tlt.28 12 23 07, Træffes som rege k. 9-12 undtagen mandag
Kirketjener Seyed V. Hashemi. Dyssegårdsvej i9, 2900 Heilerup

Til.28 12 23 07. Træfles mandag og efter aftale undtagen fredag
Menighedsrådsformand ole Andkjær christensen, Ellebakken 11 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 59 22.Fax 39 62 59 32. E-mal: ole.andkjaer@get2net.dk

Kirkeværge Benny Møller. Polarvei 17. 29A0 Hellerup,

Tlf . 39 69 64 gg

Canterinokoret: Else Hougaard. dirigent. Tlf. 32 SB 24 gs
Dyssegård Sogns Menighedspteje: Lrs Juut, formand Tlf. 39 67

B

j
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Besøgstjeneste: Brita Johansen. Tlf, 39 67 1 6 54

Dyssegård Sogns Ungdomslorening: Nikolaj Mølgaard-Nielsen. Tl{. 39 62 66 22
E-mail:n-rnCelgaatd@yamdOq.olk og Rasmus Haahr. Ttf. 39 69 46 07
E-mail: rashaahr@ post.cvbercitv,dk
FDF-Gentofte

-

Kredsledelse, Dorthe Juut. TIf.32 95 90 92
E-mail: dmjuul@worldonline.dk og Gorm Bagger Andersen. Tlf. 38 79 gO 77

E-mail: Gorm@FDFdk

Koncertforeningens Kor: Birgitte Subileau-lvertsen. f ff.32 57 52
cl
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Ved sogneindsamlingen sØndag den 3. marts 2002 fik Folkekirkens
Nødhjælp omkring 11 mio. kr. ind. Flere end 14.000 frivillige var på

gadenover hele landet. Et rekordstort antal på over 900 kirkesogne havde i
år tilmeldt sig sogneindsamlingen, og det gav bonus. Det var 2 mio. kr'
mere end forventet, og det blev omgående besluttet at bruge omkring 2 mio'
kr. i Malawi til nogle helt nødvendige projekter, nu da den danske regering
har vedtaget at trække a1 støtte tilbage fra Malawi. Desuden er der siden
kommet en løbende strøm af giroindbetalinger takket være de girokort, som
indsamlerne afleverede, hvor der ikke val nogen hjemme. Dette beløb har
nu passeret 1 mio. kr., og pengene kommer stadig ind'

vi

40.269 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp'
Der skal lyde en stor tak for det flotte resultat til alle bidragsydere og de 60
indsamlere, som dækkede 36 af vore 48 ruter. Resultatet er en stigning på
11,8 procent i forhold til sidste år, hvor der blev indsamlet ca. 36'000 kr'

I Dyssegård sogn sarnlede

Vi har allerede nu fået at vide, at sogneindsamlingen i 2003 er fastsat til
s@ndag den 9. marts.

Dy

s s eg

ård s ki rke n s Inds amlin g skomit d

Reclaktionen Ønsker alle i Dyssegård
sogn en rigtig god sommer!
. TAG SALMEBOGEN UNDER ARMEN

-

Indimellem er vi så mange til gudstjeneste i Dyssegårdskirken' at der ikke er nok salat
meb6ger. Det er besluttet i menighedsrådet ikke at kØbe flere, fordi vi kan forvente,
indkøbes
den nye autoriserede salmebog udkommer inden for overskuelig tid og så må
medbrinmuligt
vidt
så
man
til brug i kirken. Indtil da vil det derfor være en hjælp, om
ger egen salmebog

til

gudstjeneste.
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Fredag denT.juni kl. 19.30

Koncert med UNITY
Gospelkoret Unity har eksisteret siden 1991 og har i tidens l6b optrådt og medvirket ved bl.a. Røde Kors-gallaaften i Cirkusbygningen, ved Rockshow på Charlot
tenlund Fort,

i Legoland,

Plænen i Tivoli flere gange

Richard - ja, det er blevet

i Falkonercentret, i Forum, på
med egne koncerter - men også sammen med Cliff

på Dyrehavsbakken,

til

lan-et over 100 koncerter og udgivelse af tre cD'ere,

der på nuværende tidspunkt næsten har sol-et 40.000 eksemplarer.

unity består i dag af omkrin-e 17 san-eere med musikere. Korets leder er den
dynamiske musiklærer

o-q operasan-eer. Sti-e

få koret op

i

Rasmussen. der virkeli-e har formået at
n1,'e musikalske højder.

Entri kr. 50. Born k'.

10.

Billetter kan købes på Hovedbiblioteket. Dvsse-eårdfilialbibliotek samt på Dyssegårdskirkens kirkekontor i åbnin gstiderne.

Dyssegårdskirken
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup, tæt på Lyngbyvej og Dyssegård Station.
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§entofte Fest os §(u§ture{age

§

§ysseEårdskir§«en
Sgndag den

9.juni kl.

16.00

Koncert med Anne Dorte Michelsen og trio
"Jeg har valgt at synge gamle danske sange, som hver især repræsenterer
noget af det smukkeste, der er skrevet på vores sprog. De har en ro i sig,
som jeg har haft svært ved at finde andre steder, og de rammer mig på
en måde, jeg længe har fors@gt at sætte ord på - uden held. Sangene

siger det alligevel bedre selv..."

Entrd kr. 50. Børn kr. 20.

Billetter kan købes på Hovedbiblioteket, Dyssegårdfllialbibliotek samt på Dyssegårdskirkens
kirkekontor i åbningstiderne.

Dyssegårdskirken
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup, tæt på Lyngbyvej og Dyssegård Station.

