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Ordet nadver betyder aftensmåltid, og i kirken tænker vi på det sidste måltid, Jesus delte med sine disciple skærtorsdag aften. Der
er nadver hver s@ndag til gudstjenesten, og
nadveren begynder med en bordbøn: vi takker Gud for universet og jorden, for livet og

kærligheden, og

vi beder om at kunne tro

på, at Jesus levede og dØde for os og bærer
vore synder, men at de også er tilgivet i kraft
af hans opstandelse. Nadveren er ikke en
mindefest for en afdød, men Jesus er selv
sammen med os ved nadverbordet. Derefter

beder vi Fadervor, som Jesus lærte sine
disciple. Så gentager præsten de ord, Jesus
sagde skærtorsdag, da han rakte sine disciple lidt brød og vin. Vi kalder dem for,,inds-

i et bæger med ordene "dette er
Kristi blod". Inden de deltagende rejser
sig, lyser præsten Guds fred over alle ved
smule vin

Jesu

bordet.

tiftelsesordene", og efter dem går man op til
alteret. Den knælende altergæst får et lille,
rundt brød - en oblat - ledsaget af ordene
"dette er Jesu Kristi legeme" og en lille

Mens Jesus levede, spiste han sammen med
toldere og syndere til mange "pæne,, menneskers forargelse. De mente ikke, at den

slags mennesker var gode nok til Guds
kærlighed. Men synderne oplevede noget
helbredende ved at spise med Jesus. De
mærkede, at de var noget værd for ham, og
det gjorde dem taknemmelige og glade over
for Gud. Det samme sker i dag, når vi går til
alters. Jesus befrier os fra det, der tynger os
og forsikrer os om sin kærlighed, og han
beder os om at dele kærligheden med hinanden. Nadveren er et fællesskab mellem
Kristus og alle dem, der tror på ham. Det
omspænder hele jorden og alle tider, og det
er Jesu legeme her i verden og i den kommende.

Li,sbet Rttmer

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

stof til næste kirkeblad skal være indleveret den 1g. oktober 2oo4
(Periode
december 2OO4 - marts 2OO5)
3

NADVER
§

sf§ffi6strhl1e
&@*f
&q&@q *d&&a%
1e*
&%&&å.§&Må
§W.

*Å å I *S&4a
ffi&§s§
sffim*
8§{J
-]xf4"t-{å§

*. ffiffi.ru ffiffi§_t§ffiffi

ru$kffivffi.ffi.

tnktisk li-ue plncis ct såciant kærlighcclens
måltid, som der invileres til hver evi-t eneste

- er nad\eren for alle?

hr.rr

Sor-nmeren 200,1 har \'ærct en blanclet fornpjelse. hvad an-giil vcjlet i Dannrark. Især juli
månec'l bød ..i rcgn. regn og attel'tegn og mange havearrii-";:.lrrenter med grillnenucr blev
helt sikkert i)g:i. ililyc,t. Det cr jo egentlig pudsi-Qt. at li særrigt pir hojtidsdage og orlr sollmeren får: et ni,ermest. man kan kalde det.
"Llnrætteli-gt" behov for at spise sarnmen i 1'æl-

er inr,itcret. hvad entel clet regner'. otlt ltiillt

iesskab

!

Om sommeren vil rigtig maflge gerne ud og
grille n-red venner og tanrilie. og i'i 1'øler os
næsten helt sn.vdt. når det så alligevel viser sig.

at det ikke kan lacle sig gorc.

hutikl<erne

hele

rr-rndt rrred l'ærdigrettcr

I

Tr-nens

bugner

iiret

til

sonclag. Det er .lesus selr,, der eL r,æLt. og aile

kommer alenc cller nred f'01-eeskab. For mange
cr rlet et spørgsrnall otn ot ville cleltagc. dvs. at
har,e lvst til clet. urens det 1br aurdre er clet et
sp6rgsr-nål om .l/ rrrrrle cleitage. For selvom
rurtlr ercrr.

tlel

IIel

plt

enhver. sii cr clet kirkens "skelsiettende" sakramente. der gang pri gang deler menigheden i to
ikke
-srllpper. den'r. cler deltager og clem. dcr
gor og bliver sicldende. For nogle hancller clet
onr kenclsliab til, hvacl nadvern.riilticlet egentligt bcstår af og er clermccl et bevidst valg, tnen
1'or andrc hancller clet onr
r-nangel på sarnme. Ved

nadveren husker og tItlr
man på. at Jesus levcde.

"sirrgler".

fol vorcs
skyld. Nach'eren cl ,n'/rrlc'nte.s måltici. clr,s. a1fu:
dPde og opstod

Er tlct bler et srrLlull. lrt \ i
i tidens trend bctragter

cle

rnenne.ske rs, for ingen
kan lcve et helt iiv r-rden at
begå fc1l. men i vinen o-s
brodet modta-eer vi -/esu
rilg,irelse, så r'i derigennern fir del i harn og han

fleste måltider soln

nogct. der bare skal ovet'stås og sagtens kan fortæres alene og på få
minutter. Mange, især
unLc ()g ældrc. lcr et' :rlc-

ne. tlg det er her i den
vestlige del af verden ikke vanskeligt at få
mad på bordet. Måltidet har heller ikke noget
helligt over sig, og der er nok ikke ret mange
hjem, hvor man beder bordbøn inden middagen. Men når alt dette så er sagt, hvorfor tilsidesætter vi så ofte vores behov for varme og
fællesskab med andre i hverdagen, og hvorfor
giver vi os ikke bedre tid til måltidet? Et'måltid er ikke kun at spise og blive mæt, men også
at dele livet med hinanden. hvad er det så for
et svigtet fællesskabsønske, der fx udtrykker
sig i regnvejret om sommeren? Hertil kan man
svare, at det er et udtryk for en mangel på den
hygge og det samvær, som vi alt for ofte glemmer i hverdagsmåltidet.
andre mennesker, og

e

latin conrmnnio "fiellesskab", cr tbr alle og

pCI'sott ellel'
som det også kalcles.

Som mennesker har

bctr der' "lrflctt'ttrrrd"

vi brug for nærhed med
i denne nærhed ligger en

kærlighed til næsten, der særligt kan komme
til udtryk gennem et måltidfællesskab. Kirken

i

os.

Rigtig mange får deres børn døbt i gudstjenesten, men en del tør eller vil ikke tage det
næste skridt op til alteret. Hvad er det mon,
der svigter i denne kommunikation? Måske er
det mødet mellem fortid og nutid, der fortæl-

ler to vidt forskellige historier. Dels tidligere
generationers dybt forfejlede opfattelse af
nadveren som de fromme kirkegængeres indspiste fællesskab. Dels nutiden, der ikke kan
løsrive sig fra dette billede eller i øvrigt ikke
længere betragter måltidet som helligt eller en
blot social selvfglgelighed.
så står og falder nadverens budskab til alle mennesker med ordene om tilgivelsen for alle vore synder og fejltagelser og
den tilgivelse kan vi a1le få brug for.

Vigtigst af alt,

Arur c t tc t\l ol

i

n St lmtitl t
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Allerede nu er det en god idd at sætte et
stort kryds i kalenderen ud for søndag
den 12. december, hvor vor store julekoncert med kor og orkester finder sted.
Mere herom i næste nummer af dette
blad.

Men indtil da kan vi byde pil 2 miniorgelkoncerter. Den f6rste flnder sted
lqrdag den 18. september om formiddagen i forbindelse med Dyssemarkedet,
og program og medvirkende vil blive

annonceret i lokalaviserne sammen
med det samlede program for dagen.
Den anden bliver sgndag den 14.
november efter højmessen, dvs. klokken ca. 11.30, hvor Steen Lindholm fortæller om og spiller orgelmusik af Felix
Mendelssohn Bartholdy. Samme dag
medvirker i øvrigt Det Danske Drengekors juniorkor ved hBjmessen. Koret
ledes af Lisbet Diinnwald.

åw§N§&§{§,m§eÅm§ver&
Tirsdag den 9. November 2004 afholdes der over alt i landet valg til menighedsråd. Det
går almindeligvis ret upåagtet hen, da der langt de fleste steder kun indleveres
6n kandidatliste, så afstemningen bortfalder. Sådan går det almindeligvis også her. I sognets
66-årige historie har der kun to gange været indleveret flere lister, men 6n liste skal
der
være, og sammensætningen af denne tager det nuværende menighedsråd initiativ
til.
Det vil finde sted på et offentligt
O RIENTERIN GS - O G O P STILLING S M ØD E
ONSDAG DEN B. SEPTEMBER 2004 KL. 19:30 I DYSSEGÅRDSKIRKENS SIGNEGÅRD

Det nuværende menighedsråd vil naturligvis komme med forslag til kandidater, men
deltagerne i mødet er meget velkomne til også at komme med forslag. Er man
interesseret i at stille op som kandidat, bør man komme til mødet.
Mødet vil blive indledt med en orientering om, hvad et menighedsråd, naturligvis specielt det i Dyssegård, beskæftiger sig med, samt om det mere formelle i forbindelse
med udfærdigelse og aflevering af kandidatlister og afholdelse af valg.
Ole Andkjcer Christensen
nnand
fo
fo r me ni g he ds råde t

I dette nummer af kirkebladet er der indlagt et indbetalingskort ril stØtte lor kirkeblades
økonomi. Redaktlonen
håber på, at vore mange læsere vil give et bidrag ti1 kirkebladets drift, så vi
kan holde den standard. som bladet
nu har'. Det er også muligt at indbetale et beløb direkte rit vor bankkonro nr.
4190-4190470g57.
Tak fo
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GUDST|ENESTER

GUDSTfENESTETISTE

Kl.

Søndag den 5. september
13. s. e.

trin.

Matt. 20, 20-28

Søndag den 12. september
14. s. e.

trin. Joh.5. l-i5
trin. Luk. 10, 38-42
trin. Joh. 11, 19-45

Præster

Kt. 10.30

Kl.

Lisbet Rømer

Lisbet Rømer

I

5.00 Bqrruegutlstjeneste

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

Lisbet Rømer

Kl.

Søndag den 3. oktober
17. s. e.

Begge

Kirkefrokosr
=:
_

Kt. 10.30

Søndag den 26 september
16. s. e.

- 5. DECEMBER 2004

10.30 H6stgudstjeneste

Kl.

Søndag den 19. september
15. s. e.

5. SEPTEMBER

trin. Mark.Z,14-22

10.30

å

Vagn Frikke-Schmidt

Kl.

Tirsdag den 5. oktober

Kirkekaffe

14.00

Vagn Frikke-Schmidt

Kl. 19.30 Stillegudsdeneste

Onsdag den 6. oktober

Lisbet Rømer

Kl.

Søndag den 10. oktober
18. s. e.

trin.

Joh. 15,

l-l

I

Søndag den 17. oktober
'19.

s. e.

trin. Joh. 1. 35-51

Sgndag der 24. oktober
20. s. e.

trin.

Matt. 21,28-14

Søndag den 31. oktober
21. s. e.

trin.

Luk. 13, l-9

Søndag den 7. november
A11e Helgens

dag

N'latt 5,13-16Matt.5,1-

Tirsdag den 9. november

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

Kl.

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

Kl.

Kl.

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

15.00 Musikgudstieneste

Llsbet RØmer

Kl. 10.30
Lnb.t Rø*
Kl.

10.30

Kirkefnkost

Lisbet Rømer

Kl.

=-=

14.00

Lisbet Rømer
10.30 Det Danske Drengekors Juniorkor medvirket

Søndag den 14. november

Kl.

23. s. e. trin. Mark. 12, 38-44

Lisbet Rømer

I(rkebil senest l6rclag kl. 12.00 på telefon 39 75 01 00'

GUDST|ENESf,ER
Sgndag den 21. november
Sidste s.

ikirteåret Matt.

1

l. 25-30

Fredag den 26. november

Kt.

10.30

Vagn Frikke-Schmidt

Kl. 19.00

Dys.segårdsskolen slnger advent ind

Vagn Frikke-Schmidt
Søndag den 28. november
1. s.

i advent Matt. 21. l-9

Søndag den 5. december

2. s.

i advent Luk.2l.25-36

Kl.

10.30

Lisbet Røn'ier

Kirkekoft'e
Vagn Frikke-Schmidt
Kl.

10.30

(,

=t]

pÅnscuDsrlENEsrER
Lprdag den I 1. september
L6rdag den 9. oktober
Lprdag den 13. november
Lørclag clen 1 1. clecember

kr. 10.30
kr. 10.30
kr. 10.30
kl. 10.30

Lisbet Rpmer
Vagn Frikl<e-Schmiclt
Lisbet Rpmer
Vagn Fril<ke-Schmiclt

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssegårdsvei 19 . 29oo Hellerup . www.dyssegaardskirken.dk
Vagn Frikke-Schmidt (SP, kbf), Dyssebakken B, 2900 Hellerup. Tlf. 39 75 01 11. Fax 39 75 01 01. E-mait:
vfs@km.dk
Træffes tirsdag kl. 16-18, onsdag ki, 9-10, onsdag-fredag ki. 12-13. Mandag er lridag, I øvrigt efter
aftale.
Lisbet Bømer (SP), Dyssegårdsvej 1 1 6, 2870 Dyssegård. Tlf. 39 75 01 03.Fax 39 75 O1 01, Tlf. privat: 39 66 40
66.
I

E-mail: lr@km.dk.Træffesmandag, onsdag og torsdag kl. 1O-11, tirsdag kl. 16-18 ipræstekontoret Dyssegårdsvej
19,
2900 Hellerup. Fredag er fridag.

Kordegn Elisabeth Rehling, Dyssegårdsvel I 9, 2900 Hellerup. Tlf. 39 75 01 00. Fax 39 75 01 01.
E-mail: dyssegaard.sogn@km.dk.Træffes mandag-fredag k|.10-13. tirsdag tiilige ki.16-18 og lørdag kl. 10-12.
Organist Steen Lindholm, Rønnebærvej BZ,2B4O Holte. Tlf. 45 4.1 0B 39,
Fax 45 42 54 55. E-mail: lindholm@post8.teie,dk.
Kirketjener Kurt Faber Pedersen, Dyssegårdsvej ,19, 2900 Hellerup.
Ilt.28 12 23 07. Træffes som regel kl. 9-12 undtagen mandag.
Kirketjener Seyed

Ill.28

V. Hashemi, Dyssegårdsvej 1 9, 2gO0 Hellerup.
12 23 07. Træffes mandag og efter aftale undtagen fredag.

Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen, Ellebakken 1 1,
2900 Hellerup. Tlf. 39 62 59 22, E-nai| ole.andkjaer@ get2net.dk.
Kirkeværge Benny Møller, strandvejen 65 B, 2. mf., 2100 København Ø. Tlf. 39 69 64 99.
sognemedhjælper Katarine christensen, Eremitageparken 79, 2800 Lyngby, Tlf. 4s 88 41 30.
Canterinokoret: Marianne Jakobsen, dirigent. Tlf. 36 30 55 26,
Dyssegård Sogns Menighedspleje: Lis Juul, formand. Tlf. 39 67 81 08.
Besøgst,eneste: Brita Johansen, Tlf. 39 67 1 6 54.
Dyssegård Sogns Ungdomsforening: Rasmus Haahr. Tlf.39 69 46 07.
E-mail: rashaahr@privat.dk og Henrik Syskind Pedersen.Tli.23 69 32 09. E-mail: syspeder@post12.lele.dk,
FDF'Gentofte - Kredsledelse: Ditte Boisen.TlL 39 67 26 00. E-mail: dboisen@fdf.dk.
Koncertforeningens Kor: Bi rgiile Subileau- lvertsen. f lt. 32 57 52 21
.

Dyssegårdsskolen, GFO D)'ssegård.
Dyssegård Filialbibliotek og Dysse-uårdskirken
afholder igen

DYSSEMARKED
LBrdag den 18. september 2OO4

lo.oo

-

16.oo

Nærmere oplysninger orrr program f'or DYSSE'MARKED
vil fremgå af Dyssemarkedslodsedlen og lokalpressen
DY S S E MAR K E D S KO M M ITE E N

§ØK§T§ K&§L§ &§'§&§§§ &w&
FDF starter igen efter sommerferien d. 26. august. Der
venter os, igen, en sæson med nye medlemmer, spændende aktiviteter og dejligt friluftsliv og keative indslag.

Hvefi år kommer der også nye ledere til kedsen, som
bringer frisk inspiration til vores FDF-mbejde. De fore-

nog.et rutine og tbler

.it

trygge red ledereerrrlrt-r'

.

-

de gradvist mere ansvar tbr planlægningen og alrrklngen af mpder og lejrture. Vi er sikre på, at det talder dern
nemt. Men vi

vil namrligvis hjælpe og støtte dem. hris

kedse eller også er de startet som ledere, fordi deres børn
var FDF'ere. Men for lprste gang i FDF Gentoftes histo-

i tr,ivl om noget. Desuden kommer de tre
piger også ti1 at deltage på lederuddannelseskurser i
FDF. hvor de 1ærer redskaber til konf'liktløsmng. ledelse
og lår spændenile inspilation til aktiviteter. På den måde

rie kan vi her sommeren 2004 præsentere vores første
kuld ledere, der også hæ trådt deres FDF-bamesko i

bliver de i ungdommen i FDF rustet med egenskaber. de
også får brug for i frerntiden i fbrbindelse med uddan-

gående år er kedsens nye ledere kommet fra andre FDF-

Gentofte.

Vi glæder os meget til at arbejde sammen med

de tre piger, som nogle af de nuværende ledere i FDF
selv har været ledere for. Men nu er de tre piger 16 og 17
æ, og de føler selv, de er klar til at lære noget om hvordan man er leder for bøm.

I starten skal

de hjælpe hos de

mindste bøm. Men med tiden, når de hæ opæbejdet

de skulle blive

nelse e1ler på arbejdsmarkedet.

FDF'eme holder møde i Dyssegårdskirken hver Ior'i-r:
fra i8.30 - 20.00. I er velkomne ti1 at kontrkte ":'-'
delsen, Ditte Boisen på 3967 1600. h.' r'

I -: .

'

-:

spBrgsmål.
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§{)KLÆNGEL§E AT KTR,KEFROKOSTEN

1ii'' og det atipa-lkr:-rs ! mnts l-fiEr
At tegne og udtrykke mig kreativt har altid fyldt meget i mit 1ii'materialer gerne tlandet i et t{IlaJe- J"s t gmed forskellige teknikker og materialerhvor jeg eksperimenterer med
ner/maler på alt - fra tyndt papir og træ til tærr"e'ler 'g trug§r bla akrylmaling og spartelmasse på samme maleri- tn<pkatitla-*ttoerne er mange.
genner
Sindsstemninger, strukturer -ieg finder ta:'.-imende r-ed en gåfur
byen, natureni mange fan-er og t-crmer - q Gud- \{ine motiwalg? MangL af mine billeder reflelirerer rrrer det at r-ære lilisten. Forholdet mellem
tennesket og Gud- -\ndre billedcr er uden religiøs sammenhæng' Fælles
er ofte bru-sen af s1-mbolil- srrm go( mine billeder åbne for mange for-

tolkninger.

Udstiller: lt[erete Hoeg l-aursen

DET SKER

DET SKER
Dato
5.

Tid

I DYSSEGÅRDSKIRKEN

Arrangement/aktivitet
Kirkefrokost

september

Trknelding til kirkekontoret 39750100 senest fiedagen før kl. 13.00
Pris 30 kroner excl. drikkevarer.

\, 'r Pltlit hcr

i

9.-11

I

Orienterings- og opsti[ingsmøde

i

sognegården

i forbindelse

med menighedsrådsvalget.

Se omtalen side 5.

12. september 15.00

Børnegudstjeneste
med efterfplgende folkedans og hgstsuppe.

24. september 19.ffi-21.00 Fortællekursus
se omtalen side 10.

25. september 10.ffi-15.fi) Fortællekursus
se omtalen side 10.

29. september 19.30

Nlenighedsrådsmøde

ollentligt mcnighedsr'ådsnrgde i sognegitrden.

3.

Kirkekaffe
i fb1'cren efter

oktober

20. oktober

19.30

gLrclstjcnesten.

Sogneal'ten

Pilgrimsvandrin-r

7.

noyemher

-

sc onttalen sicle 10.

Kirkefrokost og fernisering
Tilrnelding til kilkekontoret 39750100 scncst tiedagen f'oL kl. 13.00
Pri: l0 kroner excl. drikko,arer. Ferniserins. se omtalen sidc 8.

21. novemher ca1145-14.fi) Adventsmarked
Kom og pr@v hjertetræet. Gevinst hver gang. Der er salgsbod med
sælges julestjernel, dekorationer, adventskanse m.m. Del kan kBbes en let frokost, 91699 og æbleskiver, vafler, kaffe og te. FDF og minikonfirmandeme medvirker. Overskuddet går til Donnis,sion.

fine håndlavede ting, fiskedam og bogsalg. Desuden

Bogindsamling

vil der blive et stort brugtbogsmarked, og i den forbindelse
til fordel for Danmissions arbejde blandt bgrn i mange lande i

Ved Adventsmarkedet spndag den 21. november

indsamler vi brugte bgger, der vi1 blive solgt

vil afmed, ringer
vil afiale tidspunkt for aftentning. Tak.

Asien. Har du bpger, som du gerne
så

du blot ti1 39 56 41 20, Jgrgen N6rgaard Pedersen, som

Desuden efterlysel vi medhjæ1pere ti1 Adventsmarkedet. Har du lyst til at hjælpe ti1 eller evt. bage en kage,
lave marmelade e11er andre hjemmelavede ting, ring ti1 Esther H6eg Laursen, 39 56 19 46 efter kl. I5.30.

AKTUELT

§€3ffi§.Æ.tutuffiK&§ru%Y
DavidogBatseba,RegnarLodbrogogKraka,fredagderr2,l.septemberki.l9.2l.

kloge koner.
ti1 en fantastisk afien om magtfulde mænd og
at høre en gocl historie' Dorte F,ttrup k.mmer
lic1e
kan
Velkommen ti1 a1le mellem Z og t60 år, der
Det er
taber mielet og leve| sig helt irid i den gocle tbrtælling'
og fortæller, så både b6rn og

KorI

kafTe og kage og en

"Jkrn.

forfriskning til børnene'

10 - 15' Kursus med Dorte Futtrup i mundtFortællekunstens magi, IBrdag den 25. september kl.

lig

rbrtær1ing

I

f,i:,ri.*t,::ffiti:ll,

medrivende rbrrærlrng - så båcie bprn og

voksne lYtter?

Tilmelding til Katarine' telefon 22 96 4130'
Deltagerbetaling 50 kroner. Begrænset cieltagerantal.
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Søndag den 12. sePtember kl. 15.

Efter

der, for bøtn\3. klasse. I kirken er der
også klubber for 4. og 5. klasse' Vi begynder undervisningen medio september, og

gudstjenesten

vi folkedans,
og vi slutter af med

danser

Vi glæder

os

til

Lttn

g,s

el,sJtrlcle. Pi

I

e

ptu
Pilgrirnsrejser og retræter er inden for de sidste

aflacl

for sine

s1'ncler.

Det

\rr 'trk imod Luthers

tage sig i fbrholcl

grund-

intet aktivt kunne tbre-

:elr
til :\lldernii torladelse'

læggende tro på. at lnenne.ket

u

b1e-

ti1 en,

u.ir.g.t populære her på de nordiske breddegrader' Det
., nog.t ret nyt, ettersolr vi siden r:efolrnationen i 1536

llrl1s!.

\-i red i ltlri:rernins
o1r1

tl1 micidelaldertrlemesket en

t.kllolt)si og ridenskab' vi hu alle mulige

som
demtrk..rti:ke Lettighecler. rnen de basale spørgsmål
''l.irem er jeu' og "hr.em er Gud" har vi ti1 gengæld ofte
i
ikke nog.lt 1'rltlestgorende sver på' Pilgrimsrejsen er
andet
,.,.ng. ,ili-lc1. clrevet af en længsel etier et eller

Luther
ikke har haft traclition ibr den t1'pe religios prak-'is
lt
blre'
rlke
mente
Han
pilgrimsreisen.
for
meget
var ikke
r
fr'i dele'
det \,ar tåbeligt, at taniliel-æclre skulle drage ek
i'rer
nletl
Eulopa
gemem
ned
foclrejser
på
tarefulde
hjem

være
node uecl clen Gud. som vi har glemt at bede til og
tro
deres
i kontakt med. Moderne mennesker oplever ofte
har'
ikke
mange
sorr.r en c1iftus længsel. En længsel. som
kan i
noget sprog eller begrebsapparat fbr' Pilgrimsrejsen

rned pilgrimsrejsen var tbrtejlet Pa hiins tid
nemlig et stærkt element al bodsrejse ltrlke bue
sted
selve rejsen. men også rejsens endemål ti1 et helligt
opnir
at
pilgrimmen
hjælpe
skulle
kirke
en
sær1ig
eller

oi

at deltage, er du meget velkommen.

rore dages er
Forskellen på nliddeLLkieLen. pilginrme og
tbr at praktisere
clen. at i dlg .lrlger r t i1.1. rkle !i'1 nleget
at lrnde tiem
en elleredc slrnJirt\tel trt-r. lren derimod fbr

§bere §kræm§xæ§m

grinnt

til

Kontakt venligst Katarine, telefon
22 96 41 30 eller kirkekontoret'

ok{*ber §*§" !§-§& meså §æurraaååst *g
tke*§.

har du lyst

en h6stsuppe.
at se rigtig mange.

§ogxxæa$tem e§?§{åe§ e§exx §&-

§&r§{å"

igen i år er der hold for minikonfirman-

tor*åt.,

havde clen

bogstar-eligste tbrstand være et skridt på vejen

10

til trrcn'
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Ilededtg 7. rna.j kl. l0

l

Lirdug dt:tt 8. ntaj kl. l0
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Lørdag den B. maj kl. 12

Sttndag den 9.

nnj

kl. 10.30

