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RAKAI, UGANDA

Gexlsym xmed ekrf;stopher og *raxxs
Rakai, [§ganc{a
Sidste år fortalte jeg her i kirkebladet, at jeg
sammen med overlæge Arne Skipper fra Odense
var på bes@g i Det Lutherske Verdensfbrbunds
omfattende HIV/AIDS projekt i Rakai distrikt i
Uganda. Dette projekt støttes rneget af Folkekirkens Nødhjælp.

Der havde vi den skræmmende oplevelse.

§ søskende

&

Det betyder at den rØde jord som vejene for det
meste er bygget af, føles som om, man kBrer i
brun sæbe. Den store terrængående vogn slingrer fra side til side på vejen. o-sså selv om vognen er firehjulstlukken.

Vi harde en socialnedalbejcler rned på turen
at

ud

trl bananlunden hr or Ddan.rulira Christopher, og

til hvordan en project- og en socialarbejder fra RACOBAP, som projekret Rakai
Community Based Aids Project til dagli.r kalder.
detaljeret registrerede et Child Headeil Household rned ikke rnindre end ni barrn. clengan-s i
være vidner

hans E soskende bor. Ca. I krn lia hytten kunne
den :tore terrrr:ngående Tol,ota ikke mere, og vi
matte ga det sidste strkke vej, slæbende på det

forracl al mad os andre fornødenheder som r,i
ltur Jc t.'gct nreJ til Jcnt,

aideren 16 år og nedefter.

Vi iik lerklodser under skoene, og skred hele
titlen undcrrejs til hltten. Je-s kunne ikke iade

Dengang besluttede jeg sammen med prorlant-

medarbejder George Ebong. at ben\rte denne

børnefaniilie som case-study i folbindelsc nrecl
mit studie på Center for Afi'ikastudier pa Kttben-

rænke: "Tænk at skulie leve under
disse primttir.e r iikår. ilag uci o,s dag ind, hele sit

havns Universitet.

lir."

Derfor var det vigtigt for mig. halvandet iir efter
at komrne tilbage og bespge deni isen. få ralt

Ca. -i00 m fra hr,tten stoci Chnsropher'. nu l8 år'.
og nrodtos os. clet r,ar tl,deli_st at han
-genkenclte
rnig og -tensr nstlæden var stor.

r ære nred

med dem, høre hvordan de hal det. o-[ erfare ont
der var sket forandringer i deres levevilkiir siden

it

da.

De 5 skolesogende born var blevet hjemme fra
skole fordi r i skulle' komme. så de var del alle 9

i Rakai midt i oktober i år.
Det lykkedes at få Christoff'er Rubæk fra vores

i

Jeg bespgte børnene

ungdomsforening

i

deres lasede dagligda-us tØj som dårli-et dækker
deres klop. N'Ien da de skuLle fotograferes fik jeg
dem ti1 at trække skoleuniformerne på.

Dyssegårdskirken rneil på

denne tur. så han kunne hjælpe mig rned at rase

vi

videofilm og fotografere. Christoffer er p.r. frimedarbejder i RACOBAP plojektet.

Noget af det lorste

udsendt af Folkekilkens NBdh.iælp.

leljoldsklatter sklelet: "God help us!"
Det mI nian da sige er tiltrængtl

villig

skræmmende.

i Uganda, og det betl,der at
der næsten hver eneste dag, er en el1er to enorme regnbyer ofte ledsaget af voldsom torden.

lor på

så. var egenrligt lidt

husr.æggen havde de med

Det er regntid her

Da r,i beso-ste dem sidst, var alle bBrnene droppet ud af skolen. De havde simpelthen ikke råd

Udgivet af menighedsrådet.
Ansvarshavende: Annette Molin schmidt, Pia wind, Lisbet Rømer og vagn Frikke-schmidt
E-mail :mylius@post8.tele.dk
Tryk: Ekspres-Trykkeriet, Frederikshavn
Forsidebillede: 'Adam & Eva", tegnet af mini-konfirmand.
Stof til næste kirkeblad skal være indleveret senest 17. marts 2OOB
(periode maj - august 2OO3)
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RAKAI, UGANDA
til mad, sæbe og t@j. Derfor var det helt umuligt,
bare at tænke på, at skulle købe skoleuniformer,
skolebBger, skriveredskaber og notesb@ger.

som rejser sig

ne

i disse børns

sind og som de ger-

vil

have svar på. Rådgiveren hjælper dem
med at løse de småkonflikter, som der opstår
iblandt søskende.

Efter at forældrene var døde af AIDS i år 2000
og 2001, var alt hvad der betpd fremgang for
dem, slået

Det ser ud som om, at ingen af disse ni børn er
inficeret af HIY og det er et under i sig selv. Der
er dog en af dem, der har malaria.

i stykker og gået i stå.

Christopher og David var så venlige, at fortælle
os, at efter vi havde været der i april 2001, var
der sket store forandringer i deres families dagligdag. Christopher, nu 18 år, har bygget sin
egen hytte. så han kan sove igennem om natten.
Han er nødt

til

RACOBAP har hjulpet dem med at få et bliktag
på den største af de lerklinede hytter, en cykel,
for at Godfred kan blive tranporteret til og fra
hans "primary" skole, af en af de andre søsken-

at kunne sove hele natten uden at

de.

blive vækket af sine mindre sØskende, for at
kunne klare den store arbejdsbyrde han skal
udføre hver dag, for at få tingene til at fungere
og 1øbe rundt. Han dyrker grøntsager på den
smule jord de har tilbage og han er nødt til at
arbejde for naboerne for at tjene enten naturali-

Projektet giver dem regelmæssige madforsy-ninger, så nu sulter de ikke mere, de får også lidt tøj
og de har hver fået et tæppe. I november får de
hver en seng, og det er luksus på de egne.
Det ubegribelige er, at der alene i 2 Sub-counties med ca. 400.000 indbyggere i Rakai District
er registreret omkring 330 Child Headed Households, omfattende ialt omkring 2200 bprn. Disse
Child Headed Household er en udforudset følgevirkning af HIV/AIDS epidemiens mange forældreløse børn, der har stresset de udvidede afrikanske famiiier så meget, at de ikke længere er i
stand til at optage familiens egne forældrelBse
børn, som man ellers altid har kunnet gøre.

er i form afbananer (matoke), majs, cassava osv.
eller tjene lidt penge. Herudover står han for den

daglige madtilberedning

til

dem alle sammen.

David på 15 år er droppet ud af skolen efter P 6
og har efter aftale med rådgiveren, startet en 1i1le købmandsforretning i deres hus, hvor naboerne køber ind. Nichodemus er 13 år gammel og
går i P4. Godfred er ll år og går i P3. Han er
dygtig i skolen. Det vil være en lykke, hvis han
kan fortsætte i "secondary" skole, ikke mindst
på grund af sit handicap. Han fik polio som lille,
og er krpbling, men ved at bruge en stok kan han
nu gå og stå efter at han har fået behandling
siden vi var der. Vilberforce er 9 år og giu iP2.
Janet er 7 2r og går i P2. Hun viste mig sin
karakterbog og var stolt af den, med god grund.
Emanuel er 5 år og går i P1. Endelig er der så de
to små trolde som endnu ikke går i skole og derfor går hjemme og bliver passet af de to ældste
brØdre. Det er Nassimba Joyce der er 3 - 4 tr og
så er det Sarah på 2 år som er en køn lille skat.

Derfor er børn

i

Child Headed Household

en

særlig marginaliseret gruppe, der må kæmpe
meget hårdt for overhovedet at kunne overleve.

De har brug for vores hjælp og støtte
daglige fornødenheder, som et tilskud

til
til

deres
deres

kamp for at overleve, men vi må også fortsætte
med at stØtte RACOBAP, så dette projekt fortsat

vil

være istand

til

at hjælpe børnene på det men-

tale og etiske plan. Det er det der skal til, hvis
disse børn skal kunne få et meningsfyldt liv.
Jeg har planlagt at bes@ge børnene i slutningen
af november igen, og det gIæder jeg mig til.

I

de sidste halvandet år, har der været tilknyttet
en rådgiver fra projektet til bgrnefamilien. Han
bespger dem systematisk 2 gange om ugen, og

Vagn Frikke-Schmidt

hjælper dem med at 1øse både praktiske ting,

p.t. Shalom Guest House, Tank Hill Road,

men han tager sig også af de mange spørgsmål,

Kampala. Uganda.
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Ved musikgudstjenesten sgndag den 19. januar 2OO3 kl.
15.00 medvirker den islandske organisr Gudny Einarsd6ttir.
Gudny opholder sig for tiden i Danmark for at srudere på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium, og vi er som altid glade
for at kunne præsentere islandske
i Dysse-eårdskirken.
-eæster

Der er også planlagt to miniorgelkoncerter: den første finder
sted søndag den 26. lanuar 2OO3 kl. 11.45. Steen Lindholm
fortæller om den fine romantiske komponist Josef Rheinberger, i sin egen tid næsten lige så berømt som kollegaen Mendelssohn. I dag er han næsten glemt, og det er en stor skam,
eftersom han har efterladt sig meget herlig musik - heriblandt store anlagte orgelværker. Vi får nogle smagspr@ver
derpå.

S6ndag den 30. marts 2003 kl. 11.45 fortsæmer Sreen Lindholm sin gennemgang af Bachs orgelværker. Denne gang
skal vi lytte til Præludium og fuga i C-dur.

og så bliver der naturligvis

også kormusik under hvælvingerne. Det Danske Drengekor indtager kirkerummet søndag
den 9. marts 2003 kl. 15.00, og præsenterer et program med
danske salmer og sange, kirkemustk, jazz og swing. En professionel jazztrio medvirker også ved denne festlige koncert.

Og så er der gratis adgang
Velkommen!

til samtlige

affangementer.
Steen Lindholm

GUDSTIENESTELISTE
Onsdag den

1,

januar

Nytårsdag

l.

|ANUAR 2003 - 4. MAf 2003

Luk .2, 21

Kl.

Heiligtreliongers spndag N{att. 2, l-12

Vagn Frikke-Schmidt

Spndag den l2.januar

Kl.

l.

Luk 2.41-52 el.
Mark 10. 13-16

Vagn Frikke-Schmidt

1,1.

januar

Kl.14.00

S6ndag den 19.

jiuruar

2. s. e. h. 3

Joh.2.

h. 3

k

Tirsdag den

I

Lisbet Rømer

Spndag den 5. Januar

s. e.

'l

Kl. 15.00 Nytårskur
10.30

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

k.

1

11

SBndag den 26. januar

3. s. e. h.3

k.

Matt. 8. l-13

Onsdag den 29. januar

Kl. 10.30

Kl.

Lisbet Rømer

Plædikant Vagn Frikke-Schmidt

Kl.

Kl. ca. Il.45 Miniorgelkoncert

10.30

I

5.00 Musikgudstjeneste

Lisbet Rømer

Kl.

19.30 Taizd gudstjeneste

Vagn Frikke-Schm-rdt

Kl.

Søndag den 2. februar
:1. s. e.

h. 3

k

Matt. 8,23-27.

10.30 Kirkekaffe

Vagn

Frikke-Schmidt

&;

Kr,ndelmisse

Kr.10.30

Sondag den 9. 1'ebruar
Sidste s. e. h. 3 k.

Matt. 17. l-9

Lisbet Rømer

ki. 14.00

Tirsdag den 1 1. februar

Lisbet Rømer
S6ndag den 16. f'ebruar

Kl.

Septuagesima Matt.20, 1-16

Vaen Frikke-Schnxdt

10.30

SBndag den 23. februar

Kl.

Seksagesima Mark.4,l-20

Begge præster

Spndag den 2. marts

Kl.

Fastelavn

l3

Matt.3.

17

1. s.

i

fasten

Matt 4.

l-l

1

medvirker

(

10.30 (kirkekaffe)

Vagn Frikke-Schmidt

Kl.

S6ndag den 9. marls

e(kirkefiokos0

10.30 Kirkens Fødselsda-e

10.30

-

Kl.

--=<

14.00 Børnefastelavns-gudstjeneste

Lisbet Rømer

Kl. ca. 11.45
Sogneindsanrling til Folkekirkens Npdhjæ1p

Lisbet Rømer

Tirsdas den 11. marts

Kl.

Søndag den 16. mtuls

KI. 10.30

Kl. 15.00 Musikgudstjeneste Canterinokoret

Vagn Frikke-Schmidt

Vagn Frikke-Schmidt

I

4.00 Stillegudsdeneste

Lisbet Rømer

2. s.

ifasten

Matt 15. 2l-28

Kl. 1 9.30 Stillegudstjeneste

Onsdag den 19. marls
S. s.

i kirkeåret. Matt. 11. 25-30

SBndag den 23

3. s. i

Kl. r0.30

mars

fasten Luk. ll.

Lisbet Rømer

14-28

Lisbet Rømer'

SBndag den 30. marls

Kl.

Midfaste

Vaen Fril*e-Schmidt

ioh. 6. 1-15

Sllndag den 6. april
N'lanæ Bebudelse

Luk. 21, 25-36

Kl. ca. 11.45 Miniorgelkoncerl

10.30

Kl. 10.30

(kirkekaffe)

(,

LisbetRømer *'

Kl. 15.00 Bøme og familie-gudstjeneste
Vagn Frikke-Schmidt

I(rkebil senest lprdag inden ld. 1 1.00 på telefon 39 75 01 00.

GUDSTfENESTER
K. 14.00

Tirsdag den 8. apnl

Lisbet Rømer

Kt. 10.30

SBndag den 13. april

Palmesøndag Mau. 21. 1*9

Vagn Fdkke-Schnudt

Torsdag den 17. april
Skærtorsdag Matt. 26, 17-,10

K].19.30
Lisbet Rømer

Fredag den 18. april

Kl.10.30

Langlbdag

Vagn Fnkke-Schmidt

Man.21,3l-56eI.
Mark 15,20-39

Kt. 10.30

Sgndag den 20. april

Påskedag

Mark. 16. 1

Vacn Fdkke-Schmidt

8

Kl. 0.30 Familiegudstjeneste

Nltandag den 21. apnl
2.

1

Påskeda.r Luk. 21, t3-3-5

SBndag den 27.
1. s. e.

påske

Yagn Fnkke-Schrr:idt

aEil

Kl.

Kl. 10.i0 tkirtekaffe)
\asnFnlJie

Spndag den 4. maj
2. s. e.

påske

13 00

Li'hrt Ro:rcr

Joh. 20, 19-31

Schnxdt

Joh. 10, 11-16

&

DÅBscuDsTtENE§rER
Lprdag clen
Lprdag den

I 1. januar
8. februar

kr. 10.30

8. marts

kl. 10.30
kl. 10.30

Lprclag clen

Lprdag clen

12. april

Vagn Frikl<e-Schmictt
Lisbet RØmer
Lisbet RØmer
Vagn Frikl<e-Schmiclt

kt. 10.30

DYSSEGÅRDSKIRKEN
19 . 29OO Hellerup . www.dyssegaardskirken.dk
Vagn Frikke-Schmidt (SP kbf). Dvssebakken 8 290C Her g..rp T | 39 75 01 I I Fax 39 75 01 01
E-mail: vls@km.dkTræffestirsoagkl 16-18 onsdag<1 3-1C io.soag{. i7-iBogfredagkl.g-l0.Mandagerfridag
Lisbet Rømer (SP), Dyssegårdsvej 1 16. 2860 Sobcrg T f 39 15 C1 03
Fax 39 75 01 01, Tlf. privat: 39 66 40 66, E-mail' lrekn dk iæies nardag onsdag og torsdag kl. 10-11, tirsdag kl.
16-18 i præstekontoret Dyssegardsvej 19, 2900 ile e.Lr. Fre:ac e. r. deg
Kordegn Elisabeth Rehling, Dyssegardsvel 1 9. 290C le,ier!0. Tri 39 75 01 00
Fax397501 01 .E-mail: elre@km.dk.Træffesmanoag-i!'edagk.10-13.'iirsdagti ligekl 16-18oglørdagkl. 10-12

Organist Steen Lindholm, Rønnebærvel B2.2B4A Hclte.
Fax 45 42 54 55. E-mail: lindholm

@

Tlf .

15

4t 08 39

oost8.iele.cik

Kirketjener Kurt Faber Pedersen. Dyssegarosvel 19. 290C Hellerup

fff.28
I

12 23 07. Træffes som regel kl. 9-12 undtagen mandag

Kirketjener Seyed V. Hashemi, Dyssegårdsvej 19. 2900 Hellerup
Tlf . 28 12 23 07 .Træfles mandag og efter aftale undtagen f redag
Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen. Ellebakken ,11. 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 59 22.Fax 39 62 59 32. E-mail: ole.andkjaer@get2net.dk
Kirkeværge Benny Møller, Strandvejen 65 B, 2. mf., 2100 Kobenhavn ø.Tif.39 69 64 99
Sognemedhjælper Katarine Christensen, Eremitageparken 79, 2800 Lyngby, TIf" 45 BB 41
Ganterinokoret: Else Hougaard. dirigent. Tlf. 32 58 24 95
Dyssegård Sogns Menighedspleje: Lis Juul, formand. TIf. 39 67 B1 08
Besøgstjeneste: Brita Johansen.

Tl1.

S0

39 67 16 54

Dyssegård Sogns Ungdomsforening: Rasmus Haahr. Tlf. 39 69 46 07
E-mail: rashaahr@post.cybercitv.dk og Henrik Syskind Pedersen.Tlf.23 69 32 09. E-maii: syspeder@post12.tele.dk
FDF-Gentofte - Kredsledelse: Gorm Bagger Andersen, TIf. 3B 79 90 77. E-mail: Gorm@FDF,dk

Koncerlloreningens Kor: Birgitte Subileau-lvertsen. Tlf. 32 57 52
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Ikoner, andelighed og udpræget bgnspraksis er et par
af de elementer, der er med til at beskrive den russiske kirke. Kirkebygningerne er oftest udstyrede med

forgyldte kupler og kirkerummet har

i

sin rigt bil-

Der hænger opslag i Dyssegårdskirken i begyndelsen
afjanuar, hvor det vil præsist vil fremgå hvilken onsdag det bliver. Man kan også ringe til kirkekontoret
og få oplyst tid og dato hos kordegnen. (Ved tryk af
kirkebladet december måned 2002 var det ikke
muligt at få datoen på plads).

ledsmykkede udiormning sin helt særlige teologi.

i den russiske kirke i Bredgade i
København, også kaldet "Den Hellige Alexander
Nevskji Kirke", foregår stående, uden orgelspil, men
med korsang. Man tænder lys ved de forskellige ikoner og oplever et omfangsrigt liturgisk forløb, der
fremstiller menneskets frelseshistorie hver eneste
En gudstjeneste

s6ndag

i

Det koster W.20,- at deltage denne aften, hvor vi
benytte tog og bus frem og tilbage.

vil

i kirkearet. Grundtvig var fx meget inspireret

af den græsk-ortodokse teologi og liturgi, hvorfra
den russiske stammer. Han
salmer

K§KK§, § §'&KÅm.Ky

Dyssegårdskirken vil geme invitere alle interesserede med ind og besgge den russiske kirke i Bredgade
en onsdag aften i marts/april. Her vil vi blive vist
rundt i det spændende kirkerum og h6re om den russisk- ortodokse kristendom.

Kristendommen har mange ansigter, et af dem ser vi
i den russisk-ortodokse kristendomsforståelse.

På gensyn

til

en spændende aften!

skev og oversatte derfor

til brug i den danske folkekirkes gudstjeneste.

Aktivitetsudvalget

§Y§§§&.&Km §&&N§ &§ru&§§åVe§§æK§ru§ru&
Dyssegård Sogns Ungdomsforening (DSU) har

viteter. Vi har både aktiviteter i Dyssegårdskirken
og ture ud af huset. Vores hjemmeaftener omhandler alt fra foredrag om bl.a. religioner og kulturer,
til familie bilrally, hvor vi inviterer forældrene
med ud på et orienteringslBb i bil. Vinderen er den
som har kørt ruten på færrest kilometer. På vores
ture ud af kirken har vi været ude at køre gokart,

taget hul på et nyt år. I det forgangne år fik DSU
en masse nye medlemmer. De har skabt nyt liv i

foreningens ungdomsarbejde. Hvert efterår og
vinter lægger vi et nyt program spækket med
spændende aktiviteter. Om sommeren er der
undervisning i sejlads på det gode skib Lilli Zingel, som DSU er medejere af. Der bliver også

land (DDR).

Vi

i

biografen. Af de mere seriøse
vi haft ture ud for at høre om
Katolicismen, Jødedommen, Buddhismen samt
Islam, hvilket har været rigtig spændende og lærerigt. I efteråret havde vi også en tur til Christiansborg, hvor vi blev vist rundt. Der blev foftalt om
Danmarks demokratiske grundlag, Christiansborgs historie og Folketingets daglige arbejde. Vi

bowle og været

arrangeret weekendture og sommerture. I sommers var vi blandt andet på en tur til Rostock med
nogle af vores yngste sejlere. Vi sejlede fra Hellerup Havn mandag morgen, og 21 timer senere
passerede vi indsejlingen til Rostock Havn efter en
lang og hård sejlads. Vi sejlede ind til havnen i
centrum igennem den meget lange fjord, som rummer meget tung industri. Området illustrerer ligeledes de historiske aspekter fra det gamle Østtysk-

arrangementer har

slutter altid en sæson af med en hyggelig aften
oppe i Dyssegårdskirken. Til vores juleafslutning
lavede vi en rigtig julemiddag, med a1t hvad dette
indebærer.

havde et behageligt og skægt

ophold samt en god oplevelse. På hjemturen sejlede vi op igennem Guldborgsund. Dette var en særdeles smuk tuq der vakte stor begejstring hos vore
nye sejlere. Denne form for ture skaber gode venskaber på tværs af alle aldre og er med til at styrke sammenholdet i foreningen.
Vores vinterprogram rummer alle former for akti-

Nu tager vi hul på et nyt halvår. Vi holder vores
ordinære Stormøde den 7. januar kl. 19.00 i Dyssegårdskirken, hvor vi sammensætter programmet
for foråret.
Rasmus Haahr og Henrik S. Pedersen
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DET

SKER

Det sker i Dlrssegårdskirken
Januar
01.0r.
14.01.

Kirkekaffe i tor,eren etier Gudstjenesten.
K1. 1.1.00. Efterrnidda-9smøde. "Je_r levede i Zimbabwe".
Heidi Kelter. der har \'ærer praktikant på den Danske Ambassiide i Harare i Zirnbabu'e tbrtæller orn sit l;l rnåneders
opholcl. Foredras rned billeder.

I

22.01.

Kl.

1

9.-r0. Ottentligt rneitisl.tedsrådsmode

i

so-unegården.

Februar
02.o2.

17.02.

23.42.

Kilkekatfe i for eren etier rudstjenesten.
Kl. 1+.1)0. Efternrddas\nlode. Sognepræst Gunda Jørgensen
fl'a Ler.tu ig r\.rndbors og Ferring so_sne) r il tortælle bibelhistorie. Hun er kentlt ftrr sine bclger "Askell'snin_9en',, ,'Kristtjorn" irg "Paradisprrrlen' . som er fortællin-s o_e prædiken i dt.
Hun siser: "Jeg er i\ær opiitget af at sætte Det _eamle Testamente o-s Det rir e Te:tamente sammen. for at få øje på sammenhænse. Det er r.el et forso_u på at fbrtælle den store
historie".
Kilken,s årstest ttjres n-red kirkefrokost efter gudstjenesten.
Tihneldrng til kirkekontoret senest fredag den 21. februar
2003. kl. 13.00. Pris kr. 30.00 ekskl. drikkevarer.

Marts
02.03.

Kirkekaffe i for.eren etier -elrdstjenesten.

Kl.

1.1.00. Borr.iefastelar.,nsfest. Som sædvanlig indledes der

med en bolnegr-rdstjeneste i kirken. Derefter t6ndeslagning i
D1,sse-eårdsskolens aula. og til sidst kan børn og voksne nyde
en fastelar nsbolle og god børneunderholdning i Dyssegårdskirkens so,unegård. Det koster kun kr. 20,00 at deltage, og
alle børn tår en eodtepose.

I
05.03.
11.03

Kl.
Kl.

i sognegården.
Eftermiddagsmøde. Konsulent i Det Danske

19.30. Oft-entligt menighedsrådsmøde

14.00.
Bibelselskab, Anne Lise Thomsen kommer og fortæller om
Marc Chagalis liv og viser lysbilleder fra hans museum i
Nice.

i
j

April

06.04.
23.04

Kirkekaffe i foyeren efter gudstjenesten.
Kl. 14.00. Forårssammenkomst. Hvad organist Steen Lindholm har i godteposen i år, ser vi frem til med spænding!!
K1. 19.30. Offentligt menighedsrådsmøde i sognegården.

Maj

13.05.

"Den Lille Udflugt". Se næste kirkeblad.

I,detteilrnurnmei,af ,kifksbladet ef ,dei indlagt,etrindbetalingskort,til
'støtte, for, rn:enighed§plej,en. Red*tionenr hråber pår en god,opb;akning;,.§å.vi kan,holde den standard, med fuiver, og billeder,' som kir-
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Vi er kommet godt i gafig, og er ved
at få Iært hinanden at kende. Holdet
består af 22 børn, og alle kommer
hver gang og det er rigtig dejligt. Vi
begynder med at mødes omkring
vores store runde bord, som er pyntet og dækket fint. Herefter siger vi i
kor:
Vort bordvers, som er:
Velsign vort hus
Velsign vort bord
Velsign den hele vide

jord

Velsign os med din milde hånd
Gud Fader Sgn og Helligånd.

Derefter hygger vi os med saft og
noget godt at spise. Vi er så heldige
at have fået Karen Lyndelse til at
hjælpe os og når vi har stillet den
værste sult, ja så fortæller Karen fra
dengang hun vai lille, bl.a. har hun
fortalt noget om at drille og om at
bede til Gud. Børnene lytter med
stor hengivenhed og er ganske stille
imens. Derefter går vi til kirkerummet, hvor vi sidder i rundkreds
omkring det tændte lys. Her fortælles bibelhistorie. Vi har h6rt om lys
og m@rke, om sædemandens kom til
høsten, nadveren og det sidste må1tid, om Fadervor og om dåben. Derfor var vi til dåbsgudstjeneste den 9.
november, hvor 5 børn btev døbt.

Bagefter kom forældrene til kaffe og
flere havde dejlig kage med. Der var
rigeligt, og vi har nydt de resterendekager. Mange tak for dem. Børnene er meget glade for at synge, og
vi synger hver gang fra salmebogen:

"Lysets engel går med glans", "Vi
plqjed og vi så'de", "Hil dig frelser
og forsoner", "Nu titte til hinanden"
og mange flere.

Vi hører også legender, sidste gang
hqrte vi om Frans af Asissi og om
hvorledes Frans indgik en aftale
med den stygge ulv fra Gubbio.
Derefter sang alle så flot den lange,
men vidunderlige "Solsang". Dertil
tegnede alle en tegning og de b6rn,
der var hurtigt færdige, skrev en personlig bøn tll Gud, som er blevet
hængt op på vores bgnnetræ i sognegården. Det fortsætter vi med næste

gang.

/t

Til Hellig tre konger tiden er vi også
så småt begyndt at øve et syngespil
og finde kostumer dertil. Det glæder

vi os alle rigtig

meget

til at skulle

vise.

Når tiden er ved at være slut samles
vi igen og synger farvel-vers: "Gå
da frit enhver til sit", og siger farvel
og på gensyn.

Katarine Christensen

