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"Og med 6t kom der fra himlen et kraftigt vindst4d, og
denfyldte hele huset, hvor de sad..."

fangelse. Da englen Gabriel forkyndte Maria, at den
kaft skulle overssgge hende, og barnet i hen_

Hpjestes

Apost. Gern.2:2

des

Vinden kan bære himlens fugle højt og langt på deres
lette og bredt udstrakte vinger. Der er ikke noget at sige

liv kaldes helligt, blev hun overvældet af undren og

skræk, og alligevel modtog hun budskabet med et åbent

hjerte "Lad det ske mig efter dit ord"!

til, at fuglen er blevet et symbol på noget, der er let, fre-

Luther har skevet en inspireret udlægning af Magnifli Lukas 1,46-55. Ordene strØmmer
over Marias læber, da hun mØder sin slægtning Elisabeth: " Min and fryder sig over Gud, min frelser, thi den

deligt og kort tilstede, fx på en kvist, men lige så hurtigt
væk igen, at man kun lige fomemmede, at den var der

cat, Marias lovsang

ved kvistens lette rysten.

Helligånden er i Det nye Testamente bl.a. forklaret som
en due, der daler ned fra himlen med kaft og kærlighed

Mægtige har

til

mennesket i dåben. På forsiden af kirkebladet har vi
valgt at trykke et kalkmaleri af Helligåndens udgydelse
over apostlene og Jomfiu Maria (i midten) pinsedag.

lidsfuldt overlod alt til Gud, selvom det englen forsndte, var imod al fomuft og skabte problemer i familien.
For Luther var Maria ikke "den ideelle kvinde,, og hel-

Men hvodor et kalkmaleri, der ikke udtrykker den samme ynde og skgnhed, som så megen anden dejlig kunst,

ler ikke et billede på de moderlige træk i Guds kærlighed, men derimod eksemplet på det menneskelige i

men står i sin helt egen flad-geometriske og let skælvende stil? Først skal det siges, at det faktisk slet ikke er så

enhver mand eller kvinde. Når hun lader det ydre ord
blive til det indre ord inden i sig selv ved sit,Ja,,, viser
hun, hvordan ordet ved Helligåndens lys og kaft kan

gort store ting imod mrg. Maria er,,et forbillede for alle mennesker", skriver Luther, fordi hun til-

let at finde kalkmalerier af Helliganden. Den har tilsyneladende ikke været "handgribelig,, nok, ligesom fuglen heller ikke er det, dedor er det så fint, hvad dette
maleri viser os, da det siger meget om forholdet mellem
mennesket og Gud Helligand. Gennem duen ser man,
hvordan Gud fra himlen når mennesket og giver en
gave, nemlig

livskaft og kærlighed. Duen står rent og

klart foroven og når kun lige at berpre Jomfi-u Maria
med sit næb og rammer samtidig alle, der er forsamlede
med sine stråler. På den jordiske side står så menneske_
ne i deres forskellighed i ansigt og kop, ganske målløse

og uvidende om det, der er ved at ske i deres liv. De
modtager noget stoft, som de ikke fatter ...en nådega-

ve... der kan erfæes glimtvis i livet.
Trods sin flygtighed og uhåndgribelighed, og selv om
det ligger

i åndens væsen at skjule sig, efterlader den sig

spor og indtryk. Helliganden maler ikke sit eget billede
noget sted, men lader lyset falde på andre. Hvor ånden
er, får tomme og dBde former nyt liv og varme, livet
blusser mildt og stærkt, og det abstrakte bliver levende.
Jesus erfarede anden sit liv, og det ligger inden for

i

ethvert menneskes rækkevidde at erfare ånden. I virkeligheden bliver indholdet af den kistne tro fØrst forståe-

ligt og meningsfuldt, når vi erfarer evangeliet gennem
Helligåndens vejledning.
Gennem hele Det nye Testamente kan vi læse, hvordan
Helligånden var til stede i Jesu liv - lige fra hans und_

gennemtrænge og forvandle et menneske. Når et men_
neske tror Ordet eller tror på Kristus, kommer det til at
bære frugt - gode fiugter i form af trøstende erfaring til
dn selv og gode gerninger over for Næsten.

Hos evangelisten Johannes h6rer vi, at Jesus ikke kan
gøre noget af sig selv. Han åbenbarer det, han har fra
Faderen og

i

sig tilbage

i

afhængighed af ånden. Når Jesus trækker
bøn, er det for at blive tydhpr og fglsom
over for Helligåndens tilkendegivelser. Hvor essentiel

ånden er for ham, forstår vi, da han er ved at tage afsked
med sine disciple. Han siger til deres store undren, at det
er godt, han forlader dem, for ellers kommer Talsmanden ikke - han, som vil hjælpe og rrøste dem og vejlede

dem

i hele sandheden. Efter sin opstandelse kommer

til disciplene gennem lukkede d6re og ånder på
dem med ordene "Modtag Helligåndenl,, og kort tid
efter, da det bliver pinse, kommer anden fejende ind i
det hus, hvor disciplene sidder og sætter sig på hver
Jesus

enkelt afdem som tunger afild, som billedet på for- og
bagsiden illustrerer. Helliganden har nu taget bolig i
dem og kan gØre Jesus næryærende for dem til enhver
rid.

I

den unge kirke, hvis historie vi kan læse i Apostlenes

Gemerninger formidles Helligånden gennem dåb og
håndspålæggelse. Da Peter har holdt en prædiken pinse-

dag om. at Jesus er Guds søn. spØrger alle tilhørerne.

nemlig kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed,
godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse, forlæl-

hvad de skal g@re, og Peter svarer, at de skal omvende

sig og lade sig døbe

i

Jesu navn, så skal de få Helli-

gånden som gave. Det løfte indeholder dåbsritualet også

ler han galaterne.

Vi bliver "genf6dt ved vand og Helligånden", og
"får
skænket Helligånden-med syndernes forladelse
vi
og deievige liv."

Udløser dåbens tilsigelse ikke et kærligt og indtrængende spørgsmål om, hvordan dette nye liv i Gud kan erfa-

i

I

dag.

de breve, som Paulus skev

til

res? For selv om ingen kan råde over Helliganden og
frihed, så er vi ikke
dens gaver, som Gud skænker

i

sine menigheder, taler

uden indflydelse. Hvordan skal

han også ofte om Helligånden. For eksempel skriver
han formanende til korintherne, om de ikke ved, at deres

vi

tage hånd om det

legeme er et tempel for Helliganden? Til romermenig-

åndelige i vores liv, så vi med nadvenitualets ord kan
blive "rensede og styrkede og vokse i kærligheden"?

heden skriver han, at de skal lade sig forvandle, forme

Det er måske vores overvejelse værd!

og nyskabe af den and, som bor i dem! Hvis ånden er fra

Gud,

vil

Annette Molin Schmidt og Lisbet Rpmer

den også fylde dem med sine gode frugter,

ffimeL§&-eruæ§e§§ w§KK§, § &§K§Kee§§K§ ffi§&§§&§§&æK&
domme ved hjælp af heksekunst (witchI Uganda er mellem 70 - 80 Vo af befolknin-

craft).
I kirkerne forkyndes: Omvend jer, og lad jer

gen i dag, gennem dåb, medlem af den katol-

it" ti*å irer den anglikanske

kirke.
Ugandas uafhængighed i 1962 bevirkede, at
man fik et friere samfund, der trods politiske
intriger og borgerkrige, giorde det muligt for
andre kirkesamfund at etablere sig. I dag findes der store pinsekirker, som spiller en vig-

døber. GØr op med den hedenskab I kender så
godt! Trosbekendelsens forsagelse er en realitet. Du må vælge mellem det onde og det
gode. Og når du har taget stilling, så lad dig
selv og dine børn døbe, så I modtager Helligånden, hvorved I bliver oplyst og får sandhed
og kærlighed som gave af Gud selv.
Præsterne er ikke så bundne af kirkernes offi-

tig rolle i Ugandas kirkeliv.
Gennem mere end 100 år har kirkeme været

begunstiget

af en overordentlig god kirke-

gang, og det er ikke usædvanligt, at der afholdes 3 gudstjenester hver s6ndag. I f. eks. Skt.

Francis Church i Kampala er kirken fyldt med
ca. 500 deltagere ved hver gudstjeneste og det
sarnme er gJldende i pinsEnrtån "Makårere
FullGospel Church".

I apostlenes

gerninge-r

kap. 2 v. 38-39,

der: Omvend jer og lad jer alle døbe

i

-stitt
Jesu

Kristi navn tiljeresiyndeis forladelse , så skal
I få Helligånden som gave. Lgftet gælder jer
og jeres b6rn og alle dem i det fjerne, som
Heren vor Gud vil kalde på.
Disse- to vers passer med det, der i disse år
foregår afrikanske kirker og menigheder.
Men parallelt med kristendommen udbredelser man også, at mange mennesker forse
søger at kombinere den gamle hedenske forfædretro med kristentro, derfor har medicin-

i

-

mændene stadig indflydelse i forbindelse
med sygdom og dPd. Det samme er også

tilfældåimed ånåemanere

-

som kurerer syg-

l

cielle ritualer og liturgibøger. Det er ikke altid
de følger de officielle tekstrækker - ofte
prædiker de over tekster fra det gamle testamente, fordi disse skrifter stiller tilhprerne
over for et enten eller. Du skal vælge, hvordan
du vil leve dit liv.
Når præsteme prædiker, stiller de spørgsmål
undervejs, som på stedet besvares hgjlydt,
eller de kommer med konstateringer, som
bekræftes med et'Amen! På den måde holdes
der kontakt mellem prædikant og menighed
og menigheden kan foretage valg og bekræfte, hvad de tror på! Prædikenerne bliver vedkommende, selv om de er lange.

-

I de fleste kirker er det forsangeren i kirkekoret der leder gudstjenesten med sang ogbgn,
afvekslende med, at medlemmer fra menigheden læser tekster fra både gammel og ny
testamente. Præsteme deltager "kun" ved trosbekendelsen, prædiken og nadver. Dog kan
man opleve, at præsteme kan gå ind i forløbet

AKTUEUT

-

for ligesom at "sætte mere gang" i gudstje-

nesten.

med præsterne. Kirkernes kor øver pål6rdage og s6ndage, og har derved mulighed for at

Salmesangen består

for det meste af "lovog igen, så

sang.skor" som synges igen

menigheden lærer dem udenad. Ved hjælp af
en overhead projektor vises de på væggen.

De gvrige salmer/hymner er gamle amerikanske/engelske vækkelses sange fra
1880'erne. Sange og
salmer synges med

medvirke ved dåb og vielser.

I Uganda samles menigheden for at lytte til
ordet, lovprise og bede til Gud i gudsdenesten. Derudover giver de sig tid til at engagere sig i menighedsfællesskabet og medvirker
til at lØse de opgaver, der fremmer menighe-

ledsagelse af koret og
et band, ofte bestående

af

keyboard, guitar,
basguitar og trommer

- hertil kommer en
række afrikanske
instrumenter, forskellige håndtrommer,

harpe og træblæseinstrumenter. Det er
kendt, at afrikanere
har rytme i kroppen,
og det smitrer al på

fællessangen

-

alle

synger med af hjertens

lyst

de står op i takt til

bevæger sig

musikkens

rytme,

mens de vugger, klapper og synger. Det er,
sgT,oq Helligånden har sar sig som tunger
af ild på hver enkelt af dem, og at der erln
samhgrighedens ånd tilstede.

dens liv og vækst - med de ressourcer og ofte
beskedne midler som er tilstede.

For en udenforstående er det betagende at
opleve den spiritualitet og åndsnærværelse
som gudstjenestelivet er fyldt af - og jeg er
ikke i tvivl om, at der er meget, vi kunne tage
ved lære af i det danske kirkeliv - men om ålt
her, skal være ligesom der - det erjeg ikke så

I

forbindelse med s@ndagens gudstjenester
f9r9går der er del aktiviteter i-og omkring
kirkerne, som er med til at udbygge menighedens fællesskab. S6ndagsskole for børn og
bibelundervisning for unge og voksne. Dåbs-oplæring og undervisning for kommende

sikker på.

ægtepar. Det er kirkemes ældste (menigheds-

(fortsættelse

rådsmedlemmer) og andre frivillige Åedarbejdere
menigheden, der planlægger og

-i denne undervisning
gennemf6rer

i

fglger)

samråd

Vagn Frikke-Schmidt

Udgivet af menighedsrådet
Ansvarshavende: Annette Molin Schmidt, Pia Wind, Elisabeth Rehling, Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt
E-mail : wind.nielsen@webspeed.dk
Tryk: Ekspres-Trykkeriet, Frederikshavn
Forsidebillede:,,Helligåndens udgydelse',Kalkmaleri fra ca. I 4OO
Tirsted kirke, Maribo.

stof til næste kirkebrad skar være indreveret den 1. august 2oo4
(Periode september - november 2OO4)
5

GUDST|ENESTER

GUDST|ENESTELISTE

-

5. SEPTEMBER 2004

Kirl,ek,tJje
Rømer

Søndag den 2. maj

Kl. 10.10

3. s. e. påske

Lisbet

Joh. 14, 1-11

2. MAI

(

Kl.

Fredag den 7. maj

Kl.

Bededag

Kirkens præster

Kirkens præster

Kl. 10.00 Konfirmation

Kl.

Kirkens præster

Kirkens præster

MaII.T,T-\

LPrdag den 8. maj

Spndag den 9. maj
ul. s. e.

prrke

Joh.8. 28-16

SBndag den I 6. maj

5. s. e.

påske

Joh. 17, 1-17

10.00 Konfirmation

Kirkens præster
K1. 10.30
Vagn Frikke-Schmidt

Kl.

Kri$iHimmelfarts dag Luk. 24,46J

Vagn Frikke-Schmidt

Søndag den 23. maj

KI. r0.30

påske

Joh 11,20-26

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

Sgndag den 30. rnaj

Kl.

Pinsedag

Lisbet Rømer

Joh. 14. l5-21

Mandag den 31. maj
2.

Pinsedag

Joh. 6,44-51

12.00 Konflrmation

Kl. 10.30 Konfirmation

Torsdag den 20. maj

6. s. e.

12.00 Konfirmation

Kl.

10.30

10.30

Lisbet Rømer

Kl. 1 5.00 B6rnegudstjeneste.
M inikonfirmande me

me dv irke

r

Lisbet Rømer
Søndag den 6. iuni

Trinitatis

Matt. 28. 16 20

juni

Spndag den 13.

trin.

1. s. e.

Luk. 12, 13-21

trin.
tlin.

Søndag den 4.

4. s. e.

trin.

5. s. e.

trin

Spndag den

6. s. e.

Vagn Frrkke-Schmidt

juni

KI. 10.30

Luk. 15. 1 1-32

Vagn Frikke-Schmidt

jnli

Kl.

Matt. 5. 13-48

Vagn

18. juli

trin.

Sønda-u den 25.

7. s. e.

trin.

Lisbet Rømer

Kl. r0.30

l. juli
Matt. 16. 13-26

Søndag den I

Matt. 19. 16-26

g(,

K1. r0.30

juni

Spndag den 27.
3. s. e.

10.30

Luk. 14.25-35

Spndag den 20.

2. s. e.

Kirkekaft'e
Vagn Frikke-Schnidt
Kl.

Ku'kekatfe
Frlkke-Schmidt

10.30

(,

!ry'

K1. 10.30
Vagn Frikke-Schmldt

Kl.

10.30

Lisbet Rilmer

juli

Kl.

Matt. 10. 2,1-31

Lisbet Rorner

10.30

I(rkebil senest lprdag inden kl. 12.00 på telefon 39 75 01 00.

GUDST|ENESTER
Søndag den

8. s. e.

l.

trin.

Man. 7. 22-29

Sgndagden'8.,augusi,
9. s. e.

trin.

"

trin.

VagnFrikke.Sghmidt,
Kl.

Matt. 11. 16-24

Spndag den 22. august
11. s. e.

trin.

t

rin.

I

trin.

(

i.i

10.30

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

K]. 10.30

Matt. 12, 31-42

Lisbet Rømer

Kl.

Søndag den 5. september
13. s. e.

:

Lisbet Rømer

Kl.

Luk.7,36-50

Sgndag den 29. august
12. s. e.

10.30

Lisber

,

Luk. I 8, I -8

Spndag den 15. august
10. s. e.

Kirkekffi
Rømer
K1. 10.30 :
Kl.

august

N{att. 20,20-28

.

10.10 Høstgudstjenesre Kirkefi.okost

Kirkens

præsteL

=<

DÅBsGu§§
clen
clen
L6rdag clen
Lørclag den
Lørclag
Lprclag

15. maj
1Z.juni
10. .iuli
14. august

kt. 10.30

Lisbet Rømer
Lisbet R6mer
Vagn Frikke-Schmictt
Lisbet Rpmer

kl. 10.30
ld. r o.30
kt. 1o.30

Dyssegårdsvei 19 . 29oo Hellerup . www.dyssegaardskirken.dk
Vagn Frikke'Schmidt (SP kbf) Dyssebakken B, 2900 Hellerup.Ttl.39 75 01 1j. Fax 39 75
0.1 01. E-mait: vfs@km.dk
Træfles tirsdag kl. 16-18, onsdag kl. 9-10, onsdag-fredag kl. 12-13. Mandag er fridag. I øvrigt
elter aflale.
Lisbet Rømer (SP), Dyssegardsvej 1 1 6. 2860 Søborg. Tlf. 39 75 01 03.Fai 39 75 0t 01 Ttf. privat 39
66 40 66.
,
E-mail: lr@km.dk.Træffesmandag, onsdag og torsdag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18 ipræstekontoret
Dyssegårdsvej 19,
2900 Hellerup. Fredag er {ridag.

Kordegn Elisabeth Rehling, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Tlf. 39 75 01 00. Fax 39 7s 01
0l.
E-mail: dyssegaard,sogn@km.dk. Træffes mandag{redag kl.10-13, tirsdag tillige kI.16-18
og lørdag kl
Organist Steen Lindholm, Rønnebærvej 82, 2B4O Holte. TIl. 45 41 08 39
Fax 45 42 54 55. E-mail: lindholm@post8.tele.dk.
Kirketjener Kurt Faber Pedersen, Dyssegårdsvej 19,

Ilt.28

29OO Hellerup.
12 23 07. Træffes som regel kl. 9-12 undtagen mandag.

Kirketjener Seyed V. Hashemi, Dyssegårdsvej j9, 2900 Hellerup.
Tfi.2A 12 23 07, Træfles mandag og efter aftale undtagen lredag.
Menighedsrådsformand OIe Andkjær Christensen, Ellebakken .j .i

,

2900 Hellerup. Tlf. 39 62 59 22. E-mail: ote.andkjaer@get2net.dk.
Kirkeværge Benny Møller, strandvejen 65 B, 2. ml., 2100 København Ø. Tlf. 39 69 64 9s.
sognemedhjælper Katarine christensen, Eremitageparken 79,28oo Lyngby, Tlf. 45 88 41 30.
Canterinokoret: Marianne Jakobsen, dirigent. Tll. 36 30 55 26.

Dyssegård Sogns Menighedspleje: Lis Juul, formand. Tlf. 39 67 81 08.
Besøgstieneste: Brita Johansen. Tlf. 39 67 16 54.
Dyssegård Sogns Ungdomsforening: Rasmus Haahr. TlI. 39 69 46 07.
E-mail: rashaahr@privat.dk og Henrik Syskind Pedersen. Tlf.23 69 32 09. E-mail: syspeder@post12.tele.dk.
FDF-Gentofte - Kredsledelse: Gorm Bagger Andersen. Tlf. 3g 79 90 77.E-mail: Gorm @ FDF.dk.
Koncertforeningens Kor: Birgitte Subileau-lvertsen. TlI.32 57 52 21
.

7

AKTUETI

mY§§K&&Kæ §æ&ru§ MT NTGHEDSPLE§a
ilrT1n:]erfl-i,il-.*rnr,?i}:irrull:il!i].>etl,.']--

Ilustur til trrårl::iaiad i

Sr erige

nrcd rlrern.rtning pii hot*l i Kurlstlrcl ag Srrriire r..n.. '.
cX*m siclste å-låt. Tsrens tema er §elma Lagei'liii> i:'
. ::
"krih. D*r r iå :f ncrc blirr: irr-l*rbcjdci ct rlrtlil.!c;;r . . - ..
}<r:ster k{. 2"3$S pr. eietrtagcr i låcb}:eåtvære}se iirki. rlic .r-: .,-,:,.
nlen ekskå" r§rikkevarer.
&,4erpris flor *nk*itværelse i 3 nættar å<r. ??§.
§er er plads {i} 4"8 * 45 <treltagcrr.
Tilrntltåing til kii'krktrnl()r"rt ; åLrningsiirle n tli'.' i(J
0l lir

;i

ittticn L luni 2iiil+.

§æ&NK§ruæ§&ffi &§ru&§,N åæ*4,
Ved sogneindsamlingen til fordel for
Folkekirkens N6dhjæ1p, blev der her
i Dyssegård Sogn indsamlet kr.
38.450. Det er kr. 8.500 mindre end i
2003. Der m@dte færre indsamlere
frem end ved de tidligere år, så vi
kunne kun dække 40 ud af 48 ruter.
Vi vil gerne sige tak til de mange,
som var med ved indsamlingen. I er
med til at give Folkekirkens
Ngdhj ælps arbejde en håndsrækning-

Vi havde været

len af

så uheldige. at omtasogneindsamlingen sidsne

i

nummer af kirkebladet l'ar faldet'rlDys segårdskirkens Indsamlingskomit6 vil derfor arbejde på at f;l flere
t1l at melde sig som indsamlere til

næste år, bl. a. ved at informere bed-

re om indsamlingen og gØre den synlig i vort lokalområde.

Vi har fået oplyst at indsamlingen på
landsplan i år nåede ca- kr- l-1-5O0
11... . -

r-.-

.l-==

l

, - - -; .= . .rnt&iiet af sogne,
----- ---'-. r-.i; iindsamlingen.

-.

., .. rnren til indsamling:: r.i\te
..
Drssegårclskirkt,ri;
v/Helle Kelter r,-'

'.titd

,,titlt

DET SKER T DY§SEGARD§KIRKEN
Dato

Tid

2,

maj

11.

maj

kl.

14.00

12.

maj

kl.

19.30

Id6. og planlægningsmøde.
Kom med ideer og tbrslag til evt. nye arrangementer i Dyssegår:dskirken. Desuden aftales mødedaroer fbr 2. halvår 2004 og i. halvår 2005.
Der vil blive serveret en forfriskning. Alle er velkomne.

6. juni

Kirkekaffe

i foyeren efier

9.

juni

kI.19.30

gudstjenesten.

I

Menighedsrådsmøde
off'entligt menighedsrådsmØde i sognegården.
§;

10.-11.-12.-13.

juni

Gentofte Kulturdage
Se lokale opslag.

23.

juni

k1.19.30

Skt. Hans Aften
Igen r irr arl'angerer FDF Sankt Hans bår ved Dyssegårdskirke,. k1.
19.30 r'il de. være tændt et mindre båI, hvor der
lratis kan raves snobr'1.1d. Irnens børnene hygger sig mecl snobrpdsbagning.
kan voksne
kobe katIe, te og kage. og der vil blive solgt 1otteri nred flotte præmi_
er. Bålet tændes kl. 20.30, og der holdes båltale.

Alle er velkomne.

4. juli

Kirkekaffe
i tbl,eren efter gudstjenesten.

17. august kI.14.00
18. august kl.

19.30

Hayemøde
r sogne-tården.
N{enighedsrådsmøde
oflentl i gt meni ghedsrådsmøcle

I

i

sognegården.

§'re§

* æÅm§ m,ee æ& §,åeeK§æ§_mK

FDFerne nyder rigtigt at vejret er blevet
varmere og at det går mod lysere tider.
Sognegården er hver torsdag fyldt med en
masse glade b6rn og voksne i den karakteristiske himmelblå forbundsskjorte.

for drengene og været på lygtetur i Dyrehaven - og det var noget både piger og
drenge syntes var sjovt! Alle FDFs aktiviteter fordeler sig inden for felterne lejr &
friluftsliv, leg & fantasi, kristendom,
underholdning & kommunikation.

Aktiviteterne i FDF er meget forskelligartede; for eksempel kan vi fortæIle, at vi
for nylig har lavet teaterspott, designet
balkjoler ud af plasticposer - mest for
pigerne, lavet bål i bålsredet bag kirken,
leget vilde indendprslege i salen - mest

Vi mØdes hver torsdag i Dyssegårdskirken
fra kl. 18.30. Hvis du har lyst til at være
med kan du ringe til kredsledelsen v/ Ditte Boisen på
mere.

tlf. 39 67 26 00 og h6re nær-

KLæ§§'§.K§Kæ§-K ææ&§.
I foråret gik 120 elever fra 4. - 6. klassetrin fra
Gentofte kommunes skoler

i

regelmæssighed og faste tider, samt stilheden
under spisningen der bestod af hjemmelavet

klosterskole.

suppe og brød efter middelalderopskrifter.
Klosterskolen fik også besøg af "Broder Mafiin" en ridder, der fortalte om det ærefulde liv
som ridder i middelalderen og viste sine fær-

Bl.a. Dyssegårdskirken var ramme om forløbet, der lærte bgrnene om klosterlivet i middelalderen. Det var et samarbejde mellem
skole og kirke, også kaldet "skoletjenesten",
hvor billedkunstner Janna Lund underviste i
bl.a. kaligrali og maleri.

digheder med et sværd.
En af pigerne sagde ved klosterskolens afslut-

ning: "Det er det bedste jeg har oplevet siden
jeg blev født!"

Sognepræst Lisbet Rømer underviste i den
kirkelige del med messe og timebønner, så
bgrnene fik en fornemmelse af klosterlivets

se billederne side

ll

V§E M&§ KæEå§§K&'AEK§§ § æææ§?
i

I

7. klasse og vil gå til konfirmationsforberedelse til efteråret, så skal du tilmelde dig hos præsterne eller på kirkekontoret i de to første uger afjuni 2004 Qtge 23
og 24). Din far og mor er om muligt med
ved indmeldelsen. Træffe- og åbningstider
Går du

Dyssegårdskirken har

ning, hvilket

vil

vi fællesundervis-

sige, at begge præster
underviser sammen og på skift. Fællesundervisningen betyder også, at begge
præster medvirker ved alle konfirmationer,
som i 2005 er fastsat til: Kristi Himmelfarts
dag torsdag den 5. maj og spndag den B.
maj begge dage kl. 10.00 og 12.00.

finder du her i bladet.
Konfirmandundervisningen foregår i to
hold torsdag morgen kl. 8.00 - 9.40 og to
hold torsdag eftermiddag. Der er plads til 4
x 22 konftrmander. Tidspunktet for eftermiddagsundervisningen fastlægges, når vi
kender konfirmandernes skoleskema.

Ved konfirmationerne er der plads til maksimum 20 konfirmander pr. tjeneste.

Lisbet Rpmer og Vagn Frikke-Schmidt
10

l(lostersl«ole

måltid

I(losterskole
scriptorium

Klosterskole
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