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De fire symboLer er vrsi i gudstlenestelisten

"Herrens bord'i "Det hellge bord" kaldte de fØrste

Et menneske med vinger (ikke en engel) er

kristne det bord, hvor nadveren holdtes og udtrykte

Matthaeus. Hans evangelium begynder med Jesu

dermed, at dette bord var helligt frem for noget

slægsregister

andet.
DerJor daekkes alterbordet med linned. Hørren var

Løven er Markus. Dette evangelium begynder
med Johannes Døberen "røsten af en, som råber

en gammel kulturplante, der blev betraget med

ørkenen'1

ærefryg, som symbol på renhed.

Oksen er Lukas. Hans evangelium begynder med

I Dyssegårdskirken betragede, nu afdøde håndar-

Zakarias' offer i .Jerusalems tempel, og oksen er

bejdslaerer, Ruth Jacobsen alterpartiet fra sin faste

som bekendt offerdyret.

plads gennem en del år og glorde sig tanker om,

Ørnen er Johannes. Hans evangelium begynder
"ovenfra" ved talen om "Ordet'i som var Cud,

hvordan en ny alterdug kunne udformes.
H u n ovefførte eva n gel istsymbolerne f ra døbefonten til råhvid hørlærred. "Tirsdagstræf" (hyggekreds

for enhver, tirsdage

kl l4 til l6) fik til opgave, med

kontursting i to terracottafarver, med silketråd at
sy motiver og sØrnme, der matcher altervaeggens

Ørnen hæver sig til lang større højd-^r end
anden fugl.
Må alterdugen blivet;

Angående evangelistsymbolerne

:

De fire vaesener hos profeten Ezekiel tolkes som
symboler på evangelisterne.

2
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livets Hjul

Udgivet af menighedsrådet

I2 billeder.
Motivet er symbolsk. Cirklen eller kedsen med et
kors i. Farven er blå, troens og himlens farve.

Jeg har vævet

Det samme symbol er sat ind i forskellige billeder.
På nogle helt nærværende og fremmg
nærmest jordisk - på andre billeder svævende

Ansvarshavende: Lilli Sohn Thomsen, Mogens
Laursen, Elisabeth Rehling

og Vagn Frikke-schmidt

Hjemmeside: www.dyssegaa rdski rken.dk
Layout og tryk: MKom Danmark
Stof til næste kirkeblad skal være

indleveret den I5. ruli 2005
(Periode september - december 200i)

i det uendelige univers.
Cirklen, forstået som den eneste ene: Den

guddommelige krafq omkedser korse! der
peger mod de 4 forskellige verdenshjømer, de 4
årstider, døgnets 4 tider, mennesket med deE 4
lemmer osv.
Jeg har set dette symbol brugt mange steder

i

verden f.els. hos sameme udskåret i rensdyrtak
som smykker, på væggene som kalkmalerier i
danske kirker og hos prærieindianeme kendt som

medicinhjulet
Her i Dyssegårdskirken, på det store altermaleri,
har Jesus en mandorla med et kors i over sit
hoved. Samme blå som på mine vaevninger.
Det inspirerede mig til at spørge, om min
billedserie kunne haenge her.

ffi
"Livets Hjul"
Ophængt
i foyeren

indtil t. luni

Forsiden:
udsnit af "Livets Hjul"
lanna Lund (1952)
Brumleby C 93
2100 København Ø
35 26 93 32

Kon:exnrsm

I
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Det er ganske

vist!

African Childrens Choir kommer til Danmark, efter at have medvirket ved den sidste promenadekoncert den 6. august i The Royal

Albert Hall i London. Koncerten bliver transmitteret på DR2.
African Childrens Choir er her i perioden 1 1. august til 6. september, hvor koret

vil holde l4

ffi"

Det førsie
Dlev

Africon Childrens Choir

op'e:=:

Lga-3a

Koret bes:år e. 21
prger og cre

-

i

1984.

26 forældreløse

-,ge aiieren 6

-

l2

år.

Bømene .e<r.:e'es fra "Mustc for Life'

koncerter rundt om i Danmark.

African Childrens Choir vil vaere i Københavnsområdet i de sidste

1 12 uge af deres ophold r Danmark. Det påregnes, at der i vort
område bliver afholdt 2 koncerler på Centofte Rådhus. En for
skolebørn om formiddagen og en stor offentlig koncert samme
aften. Ved deadline for kirkebladet var dagen endnu ikke la$ fast
- så følg venligst med i dagspressen og opslag i kirken.

og

"Arr:as-:".'s of Hope"s

skolear-

belde r ifr<-a.

Fon-å'e:

-=c

<oret er: Cennem

konceril':i<;rl:reC at sætte focus på
{oræicreøse ærns vilkår i Afrika og
samtriig -rnie penge ind til skolearbejce:: Åfn<a

Sogneindsamlingen 2005

Den stille sult
Ved Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamlrng 2005
den 6. marts blev der her i Dyssegård Sogn rndsamlet

41.142kr. - det er 8.692

kr.

mere end i ZO0+.

4

kirkekaffe med hjemmebagte boller til indsamlerne,
når de vender trlbage fra deres rute.

til de mange, der vaL$e at gtve et par timer til

På landsplan gav Sogneindsamlingen r år

Tak

15.000.000

verdens fattigste.

kr.

Sogneindsam lrngen i Dyssegård er blevet en god
I

og fast tilbagevendeice tradrtron, hvor der serveres

lndsamlingskomiteen

KounnmATtoN

Nye minikonfirmandhold
Til august tager vi hul på 4. sæson med 2 nye
m n ikonf irma ndhold i Dyssegårdskirken. Det er
undervisning for børn som går i 3. klasse.
Det er frivilligt og gratis at være minikonfirmand, og det foregår efter skoletid. Bøm fra
i

M u nkegå rdsskolen og Dyssegårdsskolen vil blive
fulgt frem og tilbage.
Hver gang hører vi den gode fortælling og laver
fine ting dertil - vi lærer kirken og præsteme at
kende, vi synger de gode salmer fra salmebogen

og nyder en stille stund med Kristuskansen.
Vi sidder sammen

omking det runde bord, hvor

vi får noget godt at spise.

Hjælp

Vi skal også danse og synge, deltage i festlige
gudstenester og opf øre kirkens å rl ge krybbespi I til
HelligTreKonger. Og ind imellem alt dette skal vi
på skatejagt i kirken og selvfølgelig op og se de
store klokker i kirketårnet.
Så snart skoleskemaet er klar, tilrettelaegges hvilke
dage der bliver hold.
Hvert år er der rigtig mange tilmeldinger. Således
har vi efterfølgende måttet oprette en venteliste til
et forårshold. Derfor tilrådes hurtig tilmelding.
i

Yderligere oplysninger hos Katarine C. Sognemed-

hjælper. 11f.22964113A.
mail: dyssegaardskirken@hotmail.com.

til minierne!

Når minikonfirmanderne mødes, sker det ofte, at
vi laver nogle fine ting sammen. Nogle af børnene
har brug for lidt hjaelp. Det vil derfor vaere rart, om
der er en eller to søde og venlige personer, meC
interesse for børn, og som kan lide at lave ting
med haenderne, som har lyst til at hjælpe os. Det
er enkle og fine ting vi laver, som børnene så får
med hjem.

Der er 2 nye hold minikonfirmander, som er børn
pa 5. klæsetin, med start sidst i august. Ring

endelig hvis du mener, det er noget for dig.
Venlig hilsen Katarine C
sognernedhjælper i Q6segårdskirken, tlf.
22964130, eller via kirkekontoret tlf. i9750 I 00.
mail: dyssegaardskirken@hotmail.com.

Komfirrmationer i 2006
Cår du i

7

klasse og vrl gå trl konfirmationsforbere-

delse til næste vinter, så skal du tilmelde dig hos

præsterne eller på kirkekontoret i dagene mandag
den 30. maj - fredag den tO juni 2005 (uge 22
og 23). Medbring dåbs-eller navneattest.

I );'ssegårCskrrKen har vi fællesundervisning, hvilket
vi1 sige, at begge præster underviser sammen og

på skf. Fællesundervisningen besder også, at
begge præster medvirker ved alle konfirmationer

som r 2006 er fastsat til: St. Bededag fredag den

Træffe- og åbningstider finder du her i bladet.

12. maj og søndag

Konfirmandundervisningen foregår i to hold torsdag
morgen kl. 8.00 - 9.4O, og et eller to hold torsdag

T0.00 og 12.00.

eftermiddag. Der er plads til 22 konfirmander på
hvert hold. Tidspu n ktet for efterm idda gsu ndervis-

den 14. maj. Begge dage kl.

Ved konfirmationerne er der plads til højst 20
konfi rmander pr. gudstjeneste.

Lisbet Rømer

og Vogn Frikke-schmidt

ningen fastleegges, når vi kender konfirmandernes
skoleskema.

Til

meld

i

n

gsblan ket

ka

n hentes på

ki

rkekontoret.

6U§§?J §N E§TqR

Gudstienestcliste

tr

"

april

- 4, september 2005
§øndag den 15" mai ( Pinsedag )
kl. 10.50 LisbeL Rømer - )ois. 14,22-i1

Søndag den 5. april ( 1. s. e. påske )
kl. 10.50 Lisbet Rømer - Johs. 20, 9-3 I

Mandag den !6. mai

Kirkekaffe

kl. I0.50

1

( nnden pinsedag )

Lisbet Rømer - Johs. 3, 16-21

Kl. 14.00 Børnegudstjeneste, Lisbet Rømer

§øndag den I0. april ( 2. s.e. påske )
kl. 10.30 Lisbet Rømer -johs. 10, I l-16

§øndag dem 22.
kl. 10.30

rrai

( trinrtatis søndag )
)ohs.3, 1-15

Vogn Frikke-Schmidt -

Tirsdag den tr2. april
kl. 14.00 Vogn Frikke-Schmidt

§øndag den 29. mai ( t. s. e. trin. )
,l6,
kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk.
19-3 I

Søndag den I?. april ( 3. s. e. påske )
KI. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Johs. 16, 16-22
Fredag den 22" april ( aededag )
kl. t0.50 Vogn Frikke-Schmrdt - Matt. 3, t-10
Søndag den 24. april ( 4. s. e. påske )
kl. I 0.50 Vogn Frikke-Schmidt - Johs. 6, 5- I 5
1

Løve. Symbol for e

:I(LS

Søndag den 5. juni ( z

s. e. trin. )

kl. 10.50 ris:=: iz.mer - Lr,tk. 14,16-24
Kirkekaffe

Bevinget menneske. Symbol for evangelisten Matthæus

Søndag den 12. juni ( s. s. e. trin. )
,l5,
l-,]0
Kl. I0.50 l.icqn Fri<ke-Schmidt-luk.

fi[fin

Søndag den 19. iuni ( +
Kl. 10.50

LtisDet Rømer

s. e. trin. )

- L'Lk.636-42

Søndag den l" mai t s. s. e. påskc )
kl. 10.50 Lisbet Rømer - Johs. 16, 23b-28

Søndag den 26. juni ( s. s. e. trin )

Kirkekaffe

Kl. I0.30 Lisbet Rømer - Luk. 5,1-l

Torsdag den 5. mai ( rristi Himmelfarts dag. )
kl. I 0.00 Konfirmation Begge præster - Mark. I 6, l4-20
kl. 12.00 Konfirmation Begge præster
Søndag den 8. maj t

o. s.

kl. 10.50 Konfirmation Begge

6

e

påske

præster -

)

lohs. I 5, 26-16,4

I

D

§unsxsruEsr§*

IULI
Søndag den 3.

juli

1 o. s.

e.tnn.)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - MaX.

6q

5.20-26 \

J

s. e. trin. )

Kirkekaffe

juli ( z s e
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk- 9

Søndag den 14. august ( r2. s. e. trin. )
kl. I0.i0 Lisbet Rømer - Mak. 7, 31-3f

Søndag den I0.

I

§øndag den 7. august ( I t.

Kl. t 0.50 Vogn Frikke-Schddt - Luk. I B, 9- I 4
Kirkekaffe

Søndag den t7. i:rli ( a. s.

e,

Søndag den

2L august

13. s. e. trin )

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmidt

Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt - Luk. 10,23-31

Søndag den 24. j:rli ( s. s
kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt

Søndag den 28" august ( 14 s. e. trin. )
Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt Luk. tZt t-19

Søndag den

IL juli i ro.

kl. I0.5o Vogn Frikke-Schmidt

angelisten Johannes.

SEPIEMBER

.:

Okse. Symbol for evangelisten Lukas

XL IO.5O Lisbet Rømer -

Matr.6,24-34

Kirt*affe

.

-]'

Fløstgudstjenesten finder sted 2. oktober

§åbsgndstienester:
lørdag den §, aFril kl. r0.50
lrsåel Åo*,.er

Lørdag

d*n

Lisbet Rømer

trit. rne! k§. ra.3*

Vagt Frikke-5thn:,iCt

Lørdagden II"isrsl kt. !o"js
t/a

g n Fr i l;

11;1-

,-'

Lørdag den §. iuli kl. r o.ro

§s i1 11 i
1

l;

rrir*e§llrenest fredag kl-

Lørdag den I3" augxst kl. lo.5o
Lisbet Rømer

Lørdag den tr$" §eptåflrber kt. l0.ro
Vagn Frikke-Schmidt

I x.oo,

på tctåfo*, 5 ;7§-0 I qo
7

}M

St*;f-:"';;i

K roppens bøn i kirhen§ rum
Foredrag og dans i en vekselvirkning v. cand.phil, diplomuddannet
danseleder, diakon Helle Lerke.
Alle interesserede bydes indenfor til meditativ kreds-og kædedans.
Sammen skal vi høre om de sakrale ring- og
kaededanse og også selv danse til ny og gammel
musik fra den klassiske tradition og folkekulturen.
Dans som udtryksform er økumenisk og uden
hierarki, for i dansecirklen står alle lige langt fra
centrum. Dansene kan danne bro over forskelfigheder, og der kan ske noget afgørende i forhold
til ens medmennesker, når man mødes i kredsen
og holder hinandens haender. Når vi danser, gør
vi den erfaring, at vores opmaerksomhed midt
dansens mangfoldighed hele tiden er fokuseret
på det aktuelle trin, der gives os, et eneste skridt
ad gangen ... på ny ... og På ny ... lige som på
i

livets pilgrimsfærd...

Dansetrinene er enkle og Sentages gennem hele
dansen, men selv om det er bestemte trin, der
arbejdes ud fra, så findes der ikke nogen færdig og
korrekt måde at danse på. Det er dansens indhold,
der gør formen levende, og når indholdet {ylder
opmaerlsomheden, kan kroppens beveegelser blive
et udtryh som kommer indefra. Det kan give en
velsignet oplevelse af sammenhæng mellem det
ydre og vort indre. Børn fra omkring 4. klasse er
meget velkomne ifølge med en voksen.

Vi danser med hele kroppen for at være
sikre på, at vi beder med hele siælen.
Onsdag den 8. iuni kl. 19.00 -21.50.

DYSSEGÅRDSKI RKEN
Dyssegårdsvei I 9, 2900 Hellerup, www.dyssegaardskirken.dk
SognepræstVagn Frikke-schmidt(kbf Organist Steen Lindholm
1|t.45 41 08 39. Fax 45 47 54 55.
Dyssebakken B, 2900 Hellerup
E-maLl: lindholm@postS.tele.dk
I|f.39 75 0l I 1. Fax 39 75 0l 0l
E-marl: vis@km.dk
Traeffes tirsdag kl. I 6-l 8, onsdagJredag

kl. I 2- I 3, i øvr

g

efter aftale.

dyssegaardsk

Mandag er fridag.

Rømer
eq.a'a
r\f.39 15 Ot 05. Fax 59 75 0l 0l

SognePræst Lisbet

Dy.."ru.o,r- ,o 28lO D..
r

Tlf. privat: 39 66 40 66
E-mail: lr@km.dk
Træffes i præstekontoret,
Dyssegårdsvej 1 9. Mandag, cnsCag og
torsdag kl.

l0 I l, tirsdag

kl.

l6

18.

Fredag er fridag.

Kordegn Elisabeth Rehling
Dyssegårdsvej 1 9, 2900 HelleruP
Tlf. 59 75 0l 00. Fax 39 75 0l 0l
E mail: dyssegaard.sogn@km.dk. Træffes

mandag-fredag kl. 9.45 -15, tirsdag tillige
kl. I 6- I

8

I

Sognemedhj. Katarine Christensen
4l 3A.22 96 rl ii.

TL{.45 88

og lørdag efter aftale.

rken€hctr3

.:i-

Kirketlener Kurt Faber Pedersen'

' :

-: ' ---

1

-

i']a:dag:::::a<

Kirketjener Seyed V. Hashemi,
T' )Z ' 2 2: -i7 Tr-r3s elier afta e

i'-1:a a';'l::.

Dyssegård Sogns MenighedsPleje:

Formand Lis Juul
r1f.39 67 81 08.

DFsegård Sogns besøgstjeneste:
Brita lohansen
rlt.39 67 1654.
Dysegård Sogns Ungdomsforening:

fimon Falch ovesen
r1t.39 62 21 10.
Vind i Sejlene:
Nikolaj Mølgaard-Nielsen
nikoSmeter@mail.dk

t,

n

i-gh"arr"drtorrn"na

"

Ole Andkjær Christensen
El ebakken 1 l, 2900 Hellerup
r1f 39 62 59 22.
t mall: ole.andl,laerlggetznet.or

Kirkeværge Benny Møller
Tlf. 39 69 64 99.

Tirsdagtræf:
Lis Juul
dl 39 67 81 08.
FDF-Gentofte - Kredsledelse:
Ditte Boisen
r11.39 6t 26 00.
E-mail: dboisen@fdf.dk

Musrx

I

Korucssrr§

Gentofte Orgelmaraton I00E
Samtlige organister i Centofte provsti har taget initiativ til Centofle Orgelmaraton 2005, som vil finde
sted i forb ndelse med kommunens kulturdage
rlunr
ldeen er, at samtlige ktrker i kommunen lørdag den
1 1. juni vil byde på orgeikoncerter af en halv times
varighed, begyndende hver fulde time fra klokken

l5 til 23 Den enkelte kirke sammensætter et halvtimes program, som passer godt til det pågaeldende
orgel. Der bliver arrangeret gratis bustransport mellem kirkerne således, at man kan gøre hele turen

med, men det er naturligvis også muligt blot at
møde op på udvalgte steder.
...

. i .

Dyssegårdskrrkens orgel.

.

Nærbillede af Dyssegårdskirkens orgels frontparti.

Med forbehold for aendringer ser

Kl.

19

afuiklingsplanen således ud:
Kl.
Jægersborg kirke

Hellerup kirke ved organist
Lene Schuldt Jensen

Kl.

20

Søren Christian Vestergaard
Vangede kirke
ved organist
Henrik Bo Hansen

Kl.

2l

Helleruplund kirke ved
organist Arne Christensen
Ordrup kirke ved organist
Lindy Rosborg

Messiaskirken

Kl.

l5

ved organist
Kl.

Kl.

16
17

ved organist
Kl.

18

Krisztina Vas Nørbæk
Skovshoved kirke
ved organist Tove Lindgreen

Kl.22

23

Centofte kirke ved organist
Hans Ulrik Holm
Dyssegårdskirken ved organist
Steen Lindholm

Der er gratis adgang alle steder.

9

gfuffi

Snr sxsn

§Iet sker i §lyrsegårdskirken
IUHI

12.4.

Forårssammenkomst kl. t l.oo.
Se side I l.

20.4.

Offentligtmenighedsrådsmødei
sognegården kl. t9.50.

27.4.

lnformationsaften om de forestående

1.6.

Offentligt menighedsrådsmøde i
sognegården kl. I9.50.
tde- og planlægningsmøde kl. tg.l0.
Kom med gode rdeer og {orslag til evt.
nye arrangementer i Dyssegårdskirken.
Desuden aftales mødedatoer for
2. halvår 2005 og l. halvår 2006.

konfirmationer for konfirmander og
deres forældre i sognegården.

Der vil blive seryeret en {orfriskning.

De praktiske ting i forbindelse med
konfirmationerne i mai bliver
gennemgået af kirkens Præster.

:

AIle er velkomne.

8.5.

Kroppens bøn kl. 19.0o.
Meditativ kædedans.
Se side B.

I.5.

Standerheisning kl. te.ro

Hellerup Havn.

I1,6.

Se side 9.

"Seiladsundervisningsproiektet
Vind i Sejlene".

25.6.

Hvis du er omkring 12 år og derover, pige
eller dreng, og kunne tænke dig ai lære at
sejle i en dellig Banner 41, så er chancen
der nu. Dyssegård Sogns Ungdomsforening
har nogle ledige pladser.
Henvend dig hos Nikolai Mølgaard-Nrelsen.

fll.:

21 29

1

246 og e-mail

Orgelmaraton.

Sct. Hans Fest.
lgen i år afholder FDF Sankt Hans bål
ved Dyssegårdskirken. Fra kl lg:30 vil der
være gratis snobrødsbagning for børnene
samt salg af kaffe, the og kage. Der vil også
i år blive afholdt lotteri med gode præmier'
Bålet vil blive tændt ca. kl. 20.50.

Alle er velkomne.

:

niko3meter@mail.dk {or at høre nærmere.

Medio august: nye minikonfirmandhold begynder.
Se side 5.

16.8.

"Havemøde" i sognegården kl. 14.00.
Se side I

v.a.

l.

Offentligtmenighedsrådsmødei
sognegården kl. 19.30.

Ultimo august: African Children's Choir'
Se side 4

10.5.
50.5.

Forårstur kl. t3.00, se side I I

Indskrivning til konfirmation k1.9.00
Se side 5.

l0

B&F

R
Der
sxrR rEh*a
*" "-i.8,
--:

Hjemrejsen finder sted mandag den
29. august. Ud over den storslåede færøske
natur kommer vi til at opleve spændende
kirker i T6rshavn, Fuglefjord og på Østerø
samt den maleriske lille kirke i Saksun og
den gamle domkirkeruin i Kirkebø.
Brochure med nærmere detaller om turen,
herunder priser og rejsebetingelser, vil
foreligge i slutningen af april og kan fra dette
dspu^«'ås på <irkekontoret.

:

SEPIETBET
I

L9.

:::

Danmissions kirkehøjskole afholdes
kirken d. i

i

I

september (med kirkefrokost og
efterfølgende r,.røde), samt d. 12, jg og26
september \t. 16 - 22.

25.8.

Kirketur til Færøerne.
For et par år siden gennemførte vi

17.9.
i

DYSSEMARKED

kl. r0.oo

-

t5.oo.

Nærmere oplysninger om program {or
DYSSEIV1ARKED vil fremgå af lokalpressen.
Loppemarkedsboder i Dyssegårdsskolens
gård - basaq boder, akiviteter før børn,
koncerter og cafeteria i Dyssegårdskirken
- Bogsalg og optræden i Dyssegård filialbibliotek - Optræden af Børn fra CFO
Dyssegård. Og meget mere.
Et af de nye tiltag i år vil være en

Dyssegård Menighed en spændende
kirketur til Island, og nu er turen kommet
til Færøerne, som vi planlægger at besøge
på en 4-dages tur omkring en weekend.
Turen planlaegges af Lennart Hallgren og
organist Steen Lindholm med Dania Turist

som rejsearrangør. Der bliver afrejse fra
København fredag den 26. august om
morgenen, således at vi på grund af

"Børnebogsgenbrugsbod'i

tidsforskellen kan lande i Vagar lufthavnen
allerede ved tO-tiden om formiddagen og

med gode børnebøger, som I gerne vil af
med, kan de afleveres i kirken -

have hele dagen til disposition på Færøerne

Sorårssammenkomst
Tirsdag den I 2. april kl. I 4.00.
Denne eftermiddag inviterer organist Steen Lindholm
en gaest, gæster eller ???

Forårstur
Tirsdag dem t0. maj kl. i5.00.
Det er i år 60 år siden, vi oplevede 4. maj, Danmarks
befrielsesdag. Derfor går "den lille udflugt' til Frihedsmuseet, Kastellet og Den svenske Kirke, hvor kaffen
indtages. Turen begynder med bus fra Dyssegårds-

Skulle I ligge inde

mrk. "børnebog".

kirken kl. 13.00, og vi {orventer at være tilbage ca.
kl. 1700. Det kos[er 60 Lr. at deltape
Tilmelding til kirkekontorer
t?"aug den 6. maj

r"*ri

kl. 13.00.

Havernøde
Tirsdag den 16. august kl. t9.00"
Etter en forhåbentlig hedig dansk sommer inviterer
menighedsplejen til "Havemøde" i sognegården.

Alle olmindelige møder i Dyssegårdskirkens
sognegård indledes med en ondogt kl. t 4.00.
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Adventsmarked. Cafeteria.
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-.etest. lVora Larsen 'ortæl'er
u ehlstorie for børnene.

{

A

Hellig Tre Kongers
dukker omgivet af
glade børn.

Hellig Tre Kongers skuesprl for sognets skolebørn i 2. klasse

Lennart len*en
'Teknisk seMcemedarbejder i |obtraening
Lennart blev ansat her i kirken 6.12.04 og
skal veere her

6 måneder.

Han gårtil hånde overal! hvor der er

behov især selvfølgelig hos kirketienerne.
Lennart er glad {or at være het siger han
selv, og vi er glade for samværet og de
ekstra heender.

Velkommen.

