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De fleste menneskcr har hørt om kirke-

beholdt man sin kirkebogsside, og alle
ændringer og tilførsler skulle derfor skrives
ind i den gamle bog på den oprindelige
side. Nu er det således, at ens elektroniske
kirkebogsside kun kan åbnes for noteringer
i det sogn, hvori man bor.

bpgerne. nten ikkc man-qe hait. set clerl eller
har kendskab ti1. hi,ad c1e indeholder.. Dette
skyldes ikke kun uviclenhed - rtcn clet faktum at kirkebilgernes indholcl er hernnteligt

for aile andre encl ''den hvern oplysninuer:ne
angår".

Dette skulle være en lettelse for kordegne-

I Danmark har vi, siclen Chr. IVs ticl. skre-

ne, som ikke længer behøver

udveksle
oplr,sninger om dåb. nilvneændringer nt.m. - og skrLlle forhåbentlig kunue -rive borgerne
en betlre o.u hurl i.ucle .err ice.

vet alle fødsler, navngivninger,
dåb, konfirmationer, vielser,
navneændringer og begravelser
ind i store, tunge kirkebØger endda i 2 eksemplarer, hovedbog og kontrabog.

idet dc nu kan fir orcinet clet
meste på deres lokale kirkekontor.

For tiden er hele Danmark i
færd med at overgå

til

Den Ny

Der har været manse t.lg store
problenter verl indk{rringen på
lanclspian: lor korte kurser i
forhoicl til den sture ændring i

Kirkebog (DNK), som er en
elektronisk kirkebogsregistrering. Med udgangen af år 2003

skulle alle sogne være "på"

lrrlrc-irl\ntctodc. rr k luIt mi.rlcrilrle. dårlig support rr-recl lange ventetidcr (op
til cn tirne) pir telefon til IT-kontor-et samt

DNK.
Kirkebogen er stadig hemmelig. Intet opbevares på kordegnens computer, men i et
centralI DN K-regi ster.

problerner rned Pc'erne.
nrLr- alt dctte engang kcrrnrner lil at
kpre. knn soguets be't-rocre fir cl endnu bcclrc service encl fitr.
Eli.subult lleltlirtg

Men

Det nye er, at alle registreringer bliver fbre-

taget ddr, hvor personen bor. Tidligere

Det blev en ovetl'ældende. dejlig da.s da je-s fejrede min 60 åLs tbdselsrla-u. clen 25. oktober 2003. En
a1le der kom t'or at lr'konske mig. iled pæne ord. san*s. musik. o_s ga\er. son jeg er
ganske ovewældet otrel og meset
for. ikle mindst fordi je-e "kr-rir" havde ønsket biclrag ti1 Børn i
-s1ad
Afnka. Folkekirkens Npdhjælp har endnu ikke kumer opgore. hvor mange penge cler sgm gave er

hjertelig taktil

sendt

til

dem

anden side

- men ud fl'a de man-ge hilsener. som je-e hal rnodta-uet.

af kr.

kan

vi

se. at tallet er på 6en

10.000.-. Tusind. tusind tak tor det.

Ansvarshavende: Annette Motin

schmidfåt'l'fi)llH::t,§f"Jåffii,

Lisbet Rømer og vasn Frikke-schmidt

E-mail : wind.nielsen@webspeed.dk

Tryk: Ekspres-Trykkeriet, Frederikshavn
Forsidebillede: Dyssegårdskirken efter facaderenovering

Stof til næste kirkeblad skal være indleveret den ,5.O9.2OO4
(Periode maj . juli 2OO4)
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PILGRIM OG PÅSKE
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dagen stadig er lys. Over for en fremmed'
En pilgrim ct en vandrer. Oprindeligt bet-vder om
der slår fBlge med dem, fortæller disciplene om
pilgrirn en fiemmed - clen. der kommer udefl'a de sidste dages begivenheder i Jerusalem' Deres
1ia et frcntnrecl lanci eller b)'. t cle sidste ar har
håb
i

lnret

cler

ffi

stor sotniug

til

c1e

strl'e rnrddelalclcrli

ge pilgrimsvandringer i Europa' Dct gælcler
ipanien nted Sct Jakobs grav i Santia-lo di
i
Cornpostella. Trondhienl i Norge og Vatlsiena
hjemrne'
horcr
Birgitta
llige
he
clen
hvor
Slerige.
Huu bail: "Herrc' vis mi.u clin vcj og gor rrlig I il-

lig til at t,anclre

clen.''

Srtl:t. nl iirrldrerle ttorle Jrtn.kc pil':r'itrtltt'' f i
kirF.vn. hvol vi i Odense Donlkirke' Sct Knucls
se cle skrinlagtc lori'liskc rcster
Knr-rd den Hcllige'
hclgen
dansl<e

ke. kan

af

ilen

og fol en pilgrinr'
i al slags veir og
landsklberne
gennemtraver
dcr
IJn pilgrimsrejsc har

ct

nrå1

rlttl
mecl ilttrtr.ie nruskler. satttleL tankerne siq ofte
jcg ti1 den
clct belr basale. Hvornår kotrmer
næste

Ie

$n_
+#

Lrcl

kilde nlcd tiisk vantl. os hvor kan ieg hviaften l

i

vandring liggcr fbrude' nlen gemMåtet
pli vcjen'
rurer sis også i det. soln sker r'tnderveis
I rakt nred at bell og f'odder bevitger sig l'r'emad
kommer sjælen også ucl på en vandrrng Pil1bL en

grinrmen møder andl'e frernr.nede at dele sine lir'iertarlngel mecl o-u nran følges ad et stvkke tidindimellern er pilgrimnlen også alene på

men

strækningen. I cleri lange ro bliver der ticl til at
tænke færclig, føle færcli-g og også at blive dejlig

tom for tanker. "Når jeg grir

m

i et roligt tenpo

jeg synes' at
lærer jeg at \'ærdsætte det enkle og
er vævet
alting
om
jeg kan se Gud overalt - som
spontant'
pilgrim
en
i dt eneste stykke!" udbrlld
Seive livet kan vel også kaldes en vandring, og
bibelen indeholdel en rig samling af fortællinger. der handler om menneskets vandring nied
Gucl. I en gatnmeitestamentlig sahne star dt'r':
"O. miirte jeg l'andre mecl faste skriclt og logn"ns

vej rære langt fra mig. Jeg vil vandre i abent
laird. Dit olcl. Gucl. er et lr's pi niin sti tFrr Sa1rne I 19).

fl

En af piiskens tekster fortæIler o1l1 to af JesLr
clisciple. sotn vanclret pii lejen tia Jelusalem til
landsbyen Emmaus - det er påskedags atten De
fpler sig urlslukte o-g går soln i hahnrørke' selv

mismod skyldes, at ham, de havde sat deres
til, er dØd på et kors. Mægtig i ord og gerning
havde han været. en fblkets befrier, men tåimopå
digt og ydmygt havde han taget sin skæbne

ri!. Hr.*

skal rle nu gå

til , ja, hvor skal

de gå

hen?

Den fremmede begynder at tale' Han udlægger
af
de hellige skifter for disciplene, og de tyldes
de
er
aftenen
Om
ord.
hans
ved
varme
og
lys
fiemme og indbydet den fremmede til at spise
med dem.
Da cleles gcst bryder brilclet e:r'det som ont cletes

ojn.'rrbtte.. De q.'ltl'cttder Jcrt'lr' rrI i \illlllllc tlll
ei han r'æk. Alt er iorandretl Den fiaslio' de ikke
krrrtnc lcrc tncJ. et \entlt til hlb Hlrn t " 'l1r:t
end
stadig hos dem. om encl på en anclen miide
i
stærk
er
1'or. NLr forstod c1e ogsa. at Gud iklie

almindelig fotstancl. lnen --rc1myg. tåLnodig og
såret. Jesu vej gik gennern lidelse og doci Hvot'
til
svært det encl t'ar at begribe. r'ar det dog vejen
hans herlighed.
Den, cler vanclrer. går efter et nrål l et lidt storre
perspelitiv er cler ogsii sat et må1 fbr enhver vaudrerl ct må1. der fortonet sig i det uvisse Vi ved'
at yejen encler et s1ec1' og vi tror. at vejen tbrtsæt''Jeg går bort 1br at
ter: og at den er banet tbr os.
(Johs' 1'l'2) Guds
jer"'
gore en plads rede tbr

ion

haL

,slv gået lejen, og han er også sclv

en

vej at t-olge. På clenne vej falder nål og indhold
i
samlncn. \§en til Facleren skal tilbagelægges
egensjældne
den
har
kærlighed. og kællighed
Så
skab. at den kan brLrge alt til sit eget formål
kan
ikke
der
i
lil'et'
noget
ikke
nriske er cler slet
lendes til clet gocle vecl Guds hjælp' Vi
a1ene. Hel1er ikke på

opler er

llnagt ot

c1e

gir

ikke

vejstr'ækninger' hvor vi

smerte.

ende:
uncle n pilgrimsvanclrer sagcle ved vejs
''Jeg er ikke clet samme tllelueske' som da ieg
liu'
beg-r,nclte at gi. Jeg fpler mig niere trthængig

Er

pa en gocl nåcle.

tbr Cud og andle mennesker er

r\:kket tættel'e ind på livet af rnig"'
Lisbet Rcitner
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Det er ikke så ofte, man har lejlighed til at høre de sidste tre kantater af Bachs pragtfulde
Weihnachtsoratorium. Det er den del af værket, der omhandler nytaret. og eftersom julen som bekendt varer lige
til påske, går
det nok an at lægge opf6relsen tirsdag den 13. januar klokken 20, Er f'ørste del afjuleoratonet
rig på prægtge korsatseq findes sådanne i endnu støre omfan-c

i sidste del. - plus de gribende arier. Det samme fine solist-

hold, som glæder os ved de første tre kantater den 9. december klokken 20, synger også vedjanuarkantaten.
Det er Fljørdis Jakobsen, sopran, Eva Bruun Hansen. alt. Steen Nordberg, tenor, og liygve Bjerkg,
bas. De
tre føstnævnte er også medlemmer af D1'ssegaldskirkens kor. o-e i,i er selvsagt stolte

hØjtkvalihcerede solister

til

r''ore

af selv at kunne

levere

koncenel Koncerrtbreninsens Kor og Kammerorkester medvirker under

ledelse af Steen Lindholm, og der er en entr-i på

kr

-50

til

clenne koncefi.

Der er som sædvaniig også planla-ut to miniorgell'oncefier: den forsre lurder sted sBndag den 25. januar
klok-

ken I 1.45. Steen Lindholrn tbrtæller om ou spiller Burtehucles PrælLrdium og fuga i E-clur. Og præsentationen af Bachs orgelværker fofisætter sondag den

lJ. marts kloktr;en i 1.45 med Præludium og fuga i a-mol.

Gratis adgang til begge antu.semenier - inklusive en kop kaffe.
SBndag den 1. februar

klokken 15 er clel nrusrksud:rienesre mecl Hans Gamrneltoft-Hansen. vor fl6jtespi1-

lende ombudsmand. På progrtmlnret

\tix elr \L)rare .ri Hrrndel. en siciliano al J.S.Bach sarnt

et præludium

fbr

fløjte og orgel af J.PE.Hafimann.
Euensong er en aftensangsgudstjeneste efter encelsk traditiru. Koncenl'orenmgens Kor medvrker
r en sfular
tirsdag den 9. mafts, hvor pastor VaEr Frikke-SchmrJt er hnirs, Bemærk.
Og endelig vil Det Danske Drengekors Juniordor ntedr

ute

r ed

lt

tid,spunktet er klokken 19.00.

hlrinte::c.n tlen

1-1.

ntats klokken 10.30.

Velkommenl

Tirsdag den 13. januar kl. 20.00r
Søndag den 25.
Sgndag den 1.

januar kl.

ll.{5:

februar kI.15.00:

Tirsdag den 9. marts kl. 19.00:

Bachs Juleoratoriunt, kantate

l-6.

\Iiniorgelkoncert. Buxtehude.
\Iusikgudstjeneste med Hans Gammeltoft-Hansen, fløjte.
Er ensong med Koncertforeningens Kor.

Søndag den 14. marts

kl.

10.30:

Højmesse med Det Danske Drengekors Juniorkor.

Søndag den 14. marts

kl.

11.45:

Nliniorgelkoncert. Bach.
Steen Lindholm
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GUDSTfENESTER

GUDST|ENESTELISTE
Torsdag den

,1.

Sondag den

Kl.l5.00Nytarskur

januæ

1.

Nytarsdag

Man. 6. 5- l3

januu

1. s. e. h 3

1.

k

10.30

K1. 15.00 Bgrneguds-tjeneste. Lisbet R6mer

Lisbet Rømer

jaruar

Kl.

Mark. i0, 13-16

Rikke Vang-eaard

Tirsda-q den 13. januar

,j ;i

\hgn FLiLke-Schmidt

Kl.

Helligtrekonger Joh 8. ll-20
Sgndag den i

t. IANUAR - 2. MAt 2OO4

Kt.

Minikonfirmandeme opfprer et
Helligtrekonger spil.

10.30

14.00

Lisbet l{ømer
Sgndag den 18.januar
2. s. e. h 3

k

Joh.

4,5-26

2l . januar'

Onsda-u den

K].10.30
Lisbet Rømer

Kl.

i

9.00 Stillegudstjcneste.

Lisbet Rrinrer'
Søndag clen 25" janLrai

3. s. e. h 3

k

Luk.

17. -5-10

Sgndag den 1. t'ebrLrar
Sidste s. e. h 3

k Joh. 12.23-33

Kl.

kl. I i.15 N4i;rior-sclkoncelt

10.30

Vagn Frikke-Schrnidt

Steen Lindholm

Kl.

Kl.

10.30 Kirkekall'e

Rikke Vanggaird

Søndag den 8. februar

Kl. i0.30

Septuagesirna Matt. 25. 14-30

Vagn Frikte,Schmidt

Ttsdag den 10. f'ebruar

15.00 Mrr'ikuud*tjeneste.

Han' CrrnrnelLoli-Han'en.

Li.ber Runmer .

&

l1øjie.

Kl. 11.00
Rikke Vanggaard

SBndag den 15. februar

Kl.

Seksagesirna Miirk.4.26-32

Rikke Vanggaard

10.30

SBndag den 22. f'ebruu

Kl.

Fasteiavn

Lisbet Rlrrner

Luk.18,31-13

Kl.

10.30

1.1.00 Børnet'astelavns--uudstjeneste.

Rikke Vanggaardf/agn Fukke-Schmidt
Hørsholm Percussion og Marimba Junior Ensemble

Sgndag den 29. februar

ilåsten

kl.

10.30 Kirkefrokost, Kirkens fgdselsdag

præster

Tirsdag den 9. marts

Kl. 14.00

=<
Sogneindsamling $
til Folkekirkens \ødhiælp
=
Kl. i9.00Evensong

Vagn Frikke-Schmidt

Vagn Fnkke-Schmrdt Koncertforeningens

Sgndag den 14. marts

Kl.

Kt. 1 1.45 Miniorgelkoncert

i.

s.

Ltk.22,24-32

Spndag den 7. mafis

2. s. i

3. s.

i

tasten Mark.9. 14-29

fasten

Johs. 8,42-51

Torsdag den 18. marts

Æle kirkens

Kl.

10.30 Kirkekaffe

Rikke Vanggaard

10.30 DetDanske Drengekon

juniorkor Vagn Frikke-Schmidt

Kl.

Kl.

11.45

Kor

Steen Lindholrn

19.00 Rap-gudsdeneste.

Æle kirkens præster
SPndag den 21.

Midfaste

mars
Joh.6,24-35

Onsdag den 24. matrs

K].10.30
Lisbet Rømer

Kl. 1 9.30 Stillegudstjeneste.
Lisbet Rømer

S6ndag den 28. marts

Kl. i0.30

Manæ Bebudel.e Luk. 1.-{6-i5

Nkke Vanggaard
Kl. 10,30 Kirk€k

Søndrg den

fup,i

Palmesøndag Joh. 12, l-16

LisberRømer

:

I(rkebil senest lprdag inden kl. 12.00 på telefon 39 75 O1 OO.

Torsdag den 8. april

Skærlorsdag Joh. 13,

Kl. 19.30
Vagn Frikke-Schnudt

1-15

Fredag den 9. april

KI. 10.30

Langfredag

Lisbet Rømer/Rikke Vanggaard

Søndag den 11. apnl

Påskedag

Kl. 10.30

Matt. 28, 1-8

Vagn Frikke-Schmidt

Mandag den 12. april

Kl.10.30

2. Påskedag

Lisbet Rømer

Tirsdag den 13. apnl

KI.14.00
Lisbet Rømer

Søndag den 18. apnl
1. s. e.

påske

KI. t0.30

Joh. 21, 15-19

Vagn Frikke-Schmidt

Søndag den 25. apnl

2. s. e.

t;

påske

Joh.

KI. 10.30

i0,22 - 30

Vagn Frikke-Schmidt

Spndag den 2. maj
3. s. e.

påske

Joh. 14.

l-6rdag

K]

l-l

Lisht

I

Rømer

€

oÅnscuD STJENESTER

lO. iar-ruar
Lørc{ag 14. iebruar
Lørdag 13. ma;-rs
Lørdag 3. april

l(i. l0 30
iiI, I U. JU
l(1. 10.30
1(1.

10.30

Lisbet Rømer
Vagn Frikke-Schm!dt
Rikl<e Vanggaard
Vagn Frild<e-Schmiclt

Dyssegårdsvei 19 . 2goo Hellerup . www.dyssegaardskirken.dk
Vagn Frikk^e-schmidt (sB kbf). Dysse:a<ie-

8 23:c -e 3rup T i. 39

7b 01 1 1. Fax 39 75 01 01.

o
r7_iBogii.drskr
f*lj;X':Sg!§tSf:l:,o^lgkl.r.6.1l^::or;
Lisbet Rømer (SP) Dyssegardsvel 15 28:l S::j,g _er^0:,!lrg.skr
T' rg 75 or ils.Fax
1

E-mail: lr@km.dk.Træffesmandag
2900 Hellerup. Fredag er frldag.

39 7å

0t

e_r0 Mandaserfridas

01]TIf. privat:39 66 40 66.

crsda!:!::.sca;<.tC-11.:rsdagk.16-1BipræstekonioretDyssegårdsvej

Iitle^valgqTrd (pastorl Dyss;oa'o-<.e. 1v 29:l
kl. 15.00'16 00' tirsdag k], r6 00'1a 00 og c'scag

k

Ne eruc Tf.39 75 01 02, Fax 39 75 01 01.Træffes mandag
15.00-16.00. Fredag er fridag.

KordegnElisabethRehling.Dvssegarcsier 1g 2900Het erup.Tlf 397-501 00.Fax397501
01.
E'mail: elre@km,dk. Træfies mandag-i.eda: <1.r0-i3, r rsdag ti iige kl 16-18
og irøåg ki. ro-rz.
organist Steen Lindholm, Bonneoæn,e] AZ ZAca Hotte. Tli. +S +t Oe SS
Fax 45 42 54 55, E-mail: lindho m G oostg.ie e di(

Kirketjener Kurt Faber Pedersen. byssegardsvej l9,29OO Hellerup.
Tlt.28 12 23 07.Træffes som regel kl.9-12 undtagen mandag.
lrlketjener Seyed V. Hashemi, Dyssegardsvej tg ZSOO Hellerup.
Tlt.28 12 23 07. Træffes mandag og efter aftale undtagen {redag.
Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen,-Ellebakkdn 1 j,
2900 Hellerup. Tlf, 39 62 59 22. E-nai). ole.andklaer@get2net.dk.
Kirkeværge Benny Møiler, strandvejen 65 B. 2. mf., dr0o København Ø.Tn.39
69 64 99.
sognemedhlælper Katarine christensen, Eremitageparken 79,2aoo Lyngby,
Tlf.4s gg 41 30.
Canterinokoret: Marianne Jakobsen, dirigent. Tlf. S6 iO SS ZO.
Dyssegård Sogns Menighedspleje: Ljs Juul, formand. Tlf. 39 67 B.i 08.
Besøgstjenesle: Brita Johansen. Tlf. 39 67 16 54.
Dyssegård Sogns Ungdomsforening: Rasmus Haahr. Tlf.39 69 46 07.
E-mail rash-aahr.@privat.dk og Henrik Syskind Pedersen. TIf. 23 69 32
09. E-mail: syspeder@post12.tele.dk.
FDF-Gentofte - Kredsledelse: Gorm Bagger Andersen. Tlf.3g 79
90 77.E-mail: corÅoror.or.
Koncertforeningens Kor: Birgitte Subileåu-lvertsen. Tlt. A2 57 52 21 .
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FEBRUAR ZO§4"
KIRKEN§ BTLLEDKUNST OG ItdlI§§K

Onsdag den 4. februar kl. 19.30, mag.art. i
kunsthistorie Lisbet Agnete Lund taler om:

Onsdag den I 1. februar

"Billedkunst i Oldkirken,,

19.30, seniorforsker,

"Musik i Oldkirken,,

Allerede mens de første kristne menigheder
blev forfulgt, skabtes den tidligste kristne kunst

Den ældste kristne sangs beskaffenhed henligger
i det dunkle. Tyngdepunkrer lå ridligr i der Bsrromerske rige, men selve det musikalske materiale
fra de første århundreder eksisterer ikke mere. I
500-tallet opstår imidlertid i Rom bestræbelser
på at gennemføre en mere ensaftet liturgi. Den
gregorianske sang, opkaldt efter pave Gregor d.
Store (d. 604), udvikler sig i de fBlgende århundreder til at blive kirkens officielle musik - en
fantastisk liturgisk/musikalsk konstruktion, der
har haft stor betydning for den vestlige verdens
kirkemusik i mere end 1000 år.

som små symbolske malerier i katakomberne.

Men da Kristendommen blev statsreligion, kom
snart et stort behov for fortællende og forklarende udsmykning i de nye kirker. Billederne
skulle illustrere de bibelske beretninger samt
synliggøre den Kristne Lære, både i øst, i det
byzantinske rige, og i det vestromerske rige.
Onsdag den 18. februar kl.19.30, mag.ar-t.
kunsthistorie Lisbet Lund taler om:

kl.

kantor Ole Kongsted taler om:

i

"Billedkunst i Middelalderen',
Omkring 800 indledtes en ny kulrurel periode i
Europa, hvor arkitektur og kunst blomstrede,
hovedsagelig i kirkeligt regi. Store klosterkirker

Onsdag den25. februar kl. 10.30 seniorforsker,
kantor Ole Kongsted taler om:

"Musik i Middelalderen,,
Mellem 1000 og 1200 opstår flere komposirionsskoler omkring de store kirker og klostre, og
kirkemusikken bliver nu komponeret på grund-lag af de gamle gregorianske melodier. Middel-

og katedraler blev bygget og dekoreret både

indvendig og udvendig med skulptur og malerier. Desuden fremstilledes Evangeliebøger og

Bibler med farvestrålende illuminationer.

alderens teoretikere opstillede et system af 8
såkaldte kirketonearter, der først i 1600-tallet
afløses af den nye tids dur/mol-system. Node-

trykkets opfindelse o. 1500 berld nye muligheder for distribution af trykt materiale i kirkemusikkens foretrukne genrer: messe og motet på
latin.

Der vil ved alle foredrag blive vist biiled- og; musikeksempler. Deltagergebyr kr.
100,00
inkl. kaffe betales ved 1. mØde. Tilmelding til kirkekontoret, telefon 39750100 i
åbningstiden inden kursusstart.
l

Vagn Frikke-Schmidt

DET sKER r
Dato Tid

DyssEcÅ

sN

Arrangement/aktivitet

1. januar

Nytårskur

Eliel

højmessen, der denne dag finder sreri k1. 15.00. r,il der være
i sognegården, hvor vi oveL en forfriskning vi1 gnske hinanden

n1,tår'skrii

il

4. januar
13. januar

-sodt

rt\ tct.

Kirkekaffe i torcrerr efter etrdsrjeneiten
kr. 14.00

Ef termiddagsmBde
Robert D;urtoft: No_sle
ernærin,g

21. januar

kr. 19.45

1. februar

-u1imr fta min tid som professor. i biokemi og
led DTH/DTU - samt også om tiden fgr.og efier.

\Ienighedsrådsmsde. Orfinrligt menigheclsrådsmpde i sognegår.den.

Kirkekaffe i foielen eliel uudstjenesten.
Rundbordssamtale

Elte' krrkekairen'undbordssamtale om Dysse-rårdskirkens gudstjenester.
Former

-

regler'

-

læsnin-Qer'

rneningheJsr'åd)n)edlcmtner.

4. februar kI.19.00

-

bBnner

-

salmer

- musik.

Op1æg vecl

otgrnist og prrstet..

Kirkehøjskole. Se omtalen side

8.

10. februar kI.14.00

Eftermiddagsmpde
Aggi Jensen fortælier ud fra sin bog: "Baggårdsbørn har også drBmme,,.

11. februar kI.19.00

Kirkehøjskole. Se orntalen side

18. februar kl.

Kirkehøjskole.

19.00

22. februar kI.14.00

8.

Se omtalen side 8.

Fastelavnsfest
Børnefastelavnst'est. Der indledes med en b6r.negudstjeneste
kirken.
Derefter tpndeslagning i Dyssegårdsskolen, og ti1 sidst kan børn og voksne nvde en t-astelavnsbolle i sognegården. Hørshohn percussion og Juni-

i

or

N'larimba Enseinble. under ledelse af Ole pedersen^ medvirker både i
_sudstjeuesten og i soeneeår-den. Det koster kun 20 k. at deltage, og alle
boln får en godtepose.

25. februar kt.

r9.30

29. februar

Kirkehojskole.

Se omtalen side 8.

Kirkens årsfest
Kom os nr d en
ti'okost efter gudstjenesten. Tilmelding til kirkekon_
-sod
toret telefon i9 75 01 00 senesr tiedag den 27. februar kl. 13.00. pris 30
kr. ekskl. drikkevaler.

7.
7.
9.

marts

Kirkekaffe i lolererr efrer gudsrjenesren.

marts

Sogneindsamling. Se side 10,

marts

kl.

11.00

Eftermiddagsmgde
Eiternriddagsmøtier står

i

iorrællingens tegn om den store nordiske dig-

ter Selma Lagerlcif og hendes bog ''Kejseren ai porrugalien"
Rømer.

17. marts

kl.

19.30

9

r/

Lirbet

Tid
Dato
4. april
13. april kl. 14.00
april
11. maj

28.

19.30
kl. 14.00

kl"

Arrangement/aktivitet
Kirkekaffe i foyeren efter gudstjenesten.
Forårssammenkomst
Organist Steen Lindholm "bestemmer melodien".
N,lenighedsrådsmØde. Offentiigt menighedsrådsnrode

i

sognegår'den.

"Den Lille Udflugt"
Rundvisning bag kulisselne i Det Kongelige Teater. Der cr meget, der
skal klappe både fgr. under og efter tæppetalcl. Vi ser værkstederne og ser
teatermalerne dekorere bagtæpper. Undervejs får'vi katl-e og lagkage Vi
kører rned bus k1. 14.00 tia kirken og forventer at være tllbage kl ca'
18.1-5.
clen 8.

Det koster 60 kr. at deltage. Tilmelcling
mal 2004 kl. 12.00.

til kilkekontoret

senest

*::§. §:

Spil", hvilket naturligvis hentyder til, at der

vi1

være en masse muligheder for både at spille og

lyr

l{r,el torsdag aftcn t,r,1rlts :;ttgiicgllrclen u,eci Dyssegår'dskirkcn ii!' : r.ida liJrrL i;g Vttk,qtte i himrrelblir
:rkiorter. I)et er iir: ltrO medientmel 11'FDF Cento1'te. der bruger attenelne på mangc ilrskellige

te til alle mulige former for musik. Men der vil
også være mange andre aktiviteter, f.eks. gØg1,

aktiviteter'.

filmproduktr on og danseshow.

Vi nærmel ts det n,ve år. og

De 6-9 årige skal, i stedet for sommerlejr' på lejr i
pinsen. Det bliver til en hel pinseferie fyldt med
sjove lBb, spændende lege og bålmad. Lejren bliver afholdt i en hytte på Sjælland. De 10-12 årige
skal også på lejr i pinsen sammen med en masse

mprl<ei har allcrede
sitnket sig, når vi mødes. men pii Lrocls af tbrkø1elscl og isglatte veje er lederne i Gentofte FDF allerecle nu begl'ndt at finde shortsettc og solcretnen

frem i hr,crt talcl i tankerne. For vi planlæggcr
Ille|ede nu \!'ttrnetlej|clr lttoJ. Vi lrarde \itl\el Pit
at helc kredscn skulle uf stecl pi satnme lejr i tlet
nye år, fia pusling til ældste leder. Nlen til sommer'
el der tlere lejrtilbucl trl dc fbrskcllige alclersklasser. sonr clet er sva:rt at takke nej til. Derfor har vi
besluttet at de 1l-17 årige holcler somrnerlejr på
FDFs Landsmusikstævne. Det fble-uål fi'a clen 3.ll. iuli i Aalbolg. og er en enestitende chance fot'
at møde FDFere lra anclre kreclse og pl:{rve en
anden firrm lbl aktiviteter enii dem, rnan kan lave i
kredsen en tolscla-t aften. Lejren hedder "FDF i

andre jævnaldrende

fra Sjælland. De

kommer,

ligesom de store, til at opleve mødet med FDFere
fra andre byer. På lejren el der n1'e. spændende
udfordringer, samtidig med. at kammeraterne fra
kredsen er med på lejren.
A1le medlemmer i Gentofte FDF kan godt glæde
sig til sommer. For uanset om man er gammel el1er
ung, har man mulighed for at komme med på en

lejr, der passer lige til ens egen a1der.

Ditte Boi,sen

§§"§,ffi-& tu&&KKAæX' Kå§§å
i gang mecl at anansere en rttinilerie nled Lrus i sluLtningen af august
2004 til Vlilmland i Sverige, hvor vi vi1 sætte fokus pi de omliider og steder som er beskevet i Selma
Lagerl6fs bøger. Planlægningen af turen er så småt i gang. og vi bedel dertbr intelesserede om at afsætte tid
i kalendelen. Nærmere pro.ql'am og pris fbr turen vil fremligge i t'ebruar/marts 200;1.

Dyssegård Sogns Menigheclspleje er

Dlssagriiz/.r

10

So

gn s M etti ghe d splc'.i

t

UXI§6§L§ §Æ§&N&§'§L&§TNXN6 U&(}3
gode skib LllliZingel har i år Vel hjemme igen besluttede bestyrelsen for

L§X_§_§

"Vind I Sejlenes"

skrevet historie med sejlads på nordlige bredde- "Vind i Sejlene" sig for et nyt værft og vinteropgrader, og har desuden for f6rste gang i vores nu bevaring i 200312004, og efter en n@je genneml4-arige historie fundet et nyt sted at opholde sig gang af udvalgte værfter fra Sletten i nord til
om vinteren.
Kastrup i syd. besluttede bestyrelsen sig for et

gammelt velrenommeret værft. Jakob

Vi kom lidt sent i
vandet i foråret pga.

Jensens

Bådværft,
beliggende i Fiskerihavnen på Nokken på
Østerbro i Køben-

det meget kolde vejr,
og kunne derfor ikke
få malet båden i det
tidsrum vi gerne ville. Alligevel var Lilli

havn.

Zingel klar til vores
hyggelige tradition,
nemlig standerhejsningen 1. sgndag i

L1lli Zingel blev sej let
til ovennævnte båd-

maj.

blev modtaget på fornemste vis af bådebyggeren selv. Årets
vedligeholdelsesop-

Herefter

værft lgrdag den

forløb

foråret med

daglige

vores
sejladser,

gaver er allerede gen-

samt forberedelse til
det årliee sommertogt ti1 cien sr,enske skærgård
bl.a. Stocl<holm sorn et af målene. f,'orberedclserne til en sådan tur skal l<oordincres grundigt
med de 5 tolskellige hold å hi,er 8.- 10 sejlere.
så præcise

havneskift kan aftales,

o-g

af skipper-

nemgået

lauget, hr orcl'ler birdi,ærttet kan
i
med at
-ea -sang

uclbedle de opstiiecle sntiiskader og o-uså r-rdf'øre

forbedringer. så

Lilli

Zingel kan være l<lar

transportcr

gel nåedc på denne tur pir de nordligste bredclegrader nogensinde rned en afstikkel til dcn fin-

\r i kol aj M

ct

L

ga ard -Nie l.s e n

ske skærgird.

I

dette nummer af kir-

kebladet er der indlagt
et indbetalingskort

støtte

til

for menigheds-

plejen.
ets

t1\'e

Tak

prLest Rikke Vanggaard

pa prrcdikestolen

11

-

ti1

søsåntning i april 200:l o-s dermed vær'e klar ti1
standerhe.jsnin-qen søndag den 2. rnaj 2004 kl.
16.30.

frein og tilbage kan aftales underr,ejs. LrlliZin-

Sogru

15.

november 2003 og

for hjælpen!

Adventsmarkedstemning

