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Hvad laver menighedsrådet
Et menighedsråds opgave er at

bestemme hvordan kirken skal
fremstå og udfolde sig lokalt.
Love og bekendtgørelser fra
Folketing og Kirkeministerium
saetter nogle rammer, men det
er menighedsrådets ansvar,
hvordan de udfyldes.
En stor del af arbejdet omfat-

ter bygningsdrift og bygningsvedligehold. Det sidstnævnte
er ikke blot for kirkebygningen,

men også for præsternes
tlenesteboliger. Anskaffelse af
inventar til kirke og sognegård er
også menighedsrådets ansvar.
Det er dog langtfra udelukkende materielt.
Menighedsrådet tager stilling til, hvordan gudstjenesten skal tage form, tidspunktet for dens
afholdelse, og til hvilke formål der skal samles ind.
Menighedsrådet tager også stilling til, hvilke koncerter der holdes, og hvad der skal være af kirkelige
aktiviteter som studiekredse, foredrag, møder
særligt for ældre, ungdomsklub, aktiviteter for børn,
udfluger osv. Ligeledes er det menighedsrådet der
bestemmer i hvilket omfang lokalerne kan stilles til
rådighed for andre. Endelig er det også menighedsrådet, der udgiver kirkebladet.
Meni ghedsrådet er arbejdsgiver for ki rkef unktionaererne, dvs. kordegn, kirketjener, sognemedhjaelper, organlst og kirkekorsangere. Det er
menighedsrådets ansvar, at der er det fornødne
personale, og at arbejdsmiljøreglerne er overholdt.

Præsters ansaettelsesmyndighed er derimod
Kirkem nisteriet. Bliver et præsteembede ledigt,

Alt det koster naturligvis noget, derfor er det også
menighedsrådets ansvar hvert år at aflægge regnskab for det forløbne år og udarbejde budget for
det kommende samt hvert kvartal kontrollere, at
økonomien ikke løber Iøbsk for det igangværende
år. Dyssegårdskirken har for 2005 et budget på
3,7 mill.kr. heraf er anvendt 20 o/o til større anlaegsudgifter, 46o/otll lønninger, I 1 0/o til kirkelige
aktiviteter, 5 o/o til administration, 4 o/o til praesteboliger og l4 o/o til kirke og sognegård.

Ole Andkiær Christensen
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er det ministeriet, der slår stillingen op, men
menighedsrådet der afholder samtaler med udvalgte ansøgere og indstiller, hvem de ønsker ansat.
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til næste kirkeblad skal være
indleveret den 15. marts 2006
(Periode mai - august 2006)
Stof

Menighedsrådet har nedsat nogle udvalg til at varetage bestemte
områder af administrationen

Kirkeudvalget

Præstegårdsudvalget

Kirkeudvalget skal sørge for alt det praktiske i kirken.
Det spænder lige fra {yret i kaelderen til klokkerne

Det er Praestegårdsudvalgets opgave at sørge for
vedligeholdeise af de to praesters tjenesteboliger,

i tårnet.

Dyssebakken B og Dyssegårdsvej

Vi skal dog ikke selv have fat i skruetrækker og

Boligerne gennemgås en gang årligt af medlem-

kimehammer.

mer fra menighedsrådet sammen med præsterne
med henblik på registrering af husenes almene
tilstand. "Punkte/f der traenger til udbedring, opnoteres. Endvidere gennemgås boligerne hvert j.
år af provstiets arkttekt, af provsten og medlemmer

Skruetrækker betjenes af håndværkere.
Vores opgave i den forbindelse er, i samarbejde

med kirkeværgen, at udvaelge disse håndværkere
og efterfølgende sikre os, at håndværkerens regning er rimelig i forhold til kvaliteten af den leverede service. Kimehammer, gulvklud, haveredskaber med videre betjenes af kirketjenerne.

Karsten Gosvig Jensen

Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget ved Dyssegårdskirken har til
opgave at koord;nere og fremkomme med forslag
til mange af Ce aktiviieter, der ligger udenfor guds-

tjenes:erre
UCva ge: er sami-rrensat af kirkens præster, organist,

1

16.

af menighedsrådet ved et "provstesyn". Der føres
protokol over manglerne.
På hvert årsbudget er afsat et beløb til vedligeholdelse af præsteboltgerne. For ikke at overskride
budgettet prioriteres eventuelle mangler, og noget
af ved igeholde sen må ofte udskydes trl efterføl-

gende år. Akutte reparationer udføres dog ahid
hurtigst muligt,
Ved sbrre ved igeholdelsesarbejder indhentes som
hovedregei n.riircsi to ttlbud, og disse bliver altid

forelagt menrgnedsrådet til godkendelse.

Steffen Stadeager

kordegn, k rketjener, sognemedhjaelper, menigheds-

rådsmedlemmer samt repraesentanter for alle
brugergrupper ved Dyssegårdskirken, herunder FDF
og Dyssegård Sogns Menighedspleje.
En gang om året, i maj måned, mødes udvalget

med dem, der interesserer sig for disse aktiviteter.
Her udarbejdes en årskalender, der gør det mulig
at koordinere de mange akliviteter.
Udvalget mødes nogle gange om året for at
evaluere de afholdte aktiviteter, og for at planlægge

kommende arrangementer.
Aktivitetsudvalget står for den praktiske gennemførelse af de aktiviteter i kirke og sognegård, som
menighedsråd/præster har ansvar for såsom
kirkefrokoster, sogneaftener i både efteråret og
forå ret, fastelavnsfest,

ndsa m n ger, adventsma rked
og julefest, kirkekaffe den første søndag i måneden
i

Ii

Udvalget Til Kirkerulnmets Forskønnelse
Udvalget Til Kirkerummets Forskønnelse arbejder

med søsætn ng af et større projekt, der i korte træk
går ud på

at aie arkiiekt Ole Drachmann, fra

Møllers tegnestue, udarbelde

et

Erik

"dispositions-

forslag" der går i dybden med kirkerummet og
kirkerummets tnventar, for at belyse hvilke muligheder der igger for at "friske op " på kirkerummet,

med stor hensyntagen til rummets enkle form
og udsmykning. Projektet forventes at skulle blive
finansieret med en stor del fra fonde.
Uafhængig af dette projekt, er det blevet beslutte!
at gardinerne i kirkerummet udskiftes,

m.m.

hvilket vil ske inden for overskuelig fremtid.

Mogens Laursen

Peter Bierrum

Bønru

oc
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Morgengry
Legestuen for mindre bøtn i Dyssegårdskirken
Legestuen havde sin første dag i kirken, tirsdag
den 6. september. Den dag mødte rigtig mange
forventningsfulde f rem. Forældre, bedsteforældre,
barnepiger og dagplejemødre kom sammen med
deres små børn. I legestuen er børn fra omkring
4 måneders alderen og op til ca. 4 år. Det skifter
selvfølgelig med hvor mange børn og volsne der
kommer, nogle gange er vi mange, andre gange er

lavet af egetrae som på forunderlig vis også kan

vi blot en mindre kreds.
Men alle er selvfølgelig hjertelig velkomne. Det
koster 20 kr pr. gang pr. familie at deltage.
Hver gang begynder vi med en velkomstsang
og efterfølgende synger vi de gamle sanglege.
Derefter er der fri leg for børnene - der er gode
træklodser at bygge med, vi har en flot ridderborg

lrgt

bruges til en zoologisk have for vores fine dyr. Vi

har kæpheste, køkkenhjørne, klæde-ud tø1, dukkel
bamser og bløde tø1dyr Og hele tiden kommer der
lidt nyt til \,lens børnene leger og de små kikker
på, er der grØn te, kaffe og saft samt Iidt frugt at
spise. Omkring kl. I I .15 får alle lidt godt at spise.
Som regeL er det brød og gode boller med forskeltilbehør Ti s!dst slutter vi med en stille stund
i kirken. De siore børn ved lige, hvordan det skal

vaere. Vi tee nder lys, hører evt. en lille fortaelling og

synger gerne en feellessalme. Til sidst tager vi afsked mec rnanden og glaeder os til naeste tirsdag.

Katarine Christensen, sognemedhjælper

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssegårdsvej t 9, 2900 Hellerup, wvuw.dyssegaardskirken.dk
SognepræstVagn

Frikke-Schmidt

Hellerup
flf.3g 75 0l l. Fax 39 75 01 ol
Dyssebakken 8, 29OO
1

Organist Steen

Lindholm

flt.45 41 OB 39.
E-mail:

Fax

45 42 54

55.

lindholm@postS.tele.dk

Dyssegård Sogns Menighedspleje:
Formand Lis luul
11f- 39 67 81 08-

E-mail: vfs@km.dk

Træffestirsdagkl.

l6-lS,onsdag-fredag

kl. 12-13, i øvrig efter
Mandag er

aftale.

fridag.

Sognemedhjælper
Katarine Christensen
Tlt 45 88 4t 30,22 96 4l 30.
dyssegaardskirken

Rømer
Dyssegårdsvej 1 16, 2870 Dyssegård
fll.3g75 01 03. Fax 59 75 0l 0l
Tlf. privat: 39 66 40 66
E-mail: lr(@km.dk
Træffes i præstekontoret,
Dyssegårdsvej 19. Mandag, onsdagog
torsdagkl. 10-11,tirsdagkl. 16-18.
Fredag er fridag.

@

DryssegårdSognsbesøgstieneste:
Brita lohansen
Tlf.39 67 16 54.

hotmail.com
Dyssegård Sogns ungdomsforening:

sognepræst Lisbet

Kirketjener Kurt Faber
flf.28 12 23 OZ Traeffes

Pedersen
kl.9-]2

Rasmus Haahr
11t.39 69 4607.

Mandag er fridag.

Kirketjener seyed v. Hashemi
Tlf.2A D23O7.tæffes efteraftale

Vind i Sejlene:
Nikolai Mølgaard-Nielsen
niko3meter@mail.dk

Fredagerfridag.

Menighedsrådsformand
Ole Andkjaer Christensen

KIRKEKONTORET
Ellebakken 1,2900 Hellerup
Kordegn Elisabeth Rehling
',19,
rlf . 39 62 59 22.
2900 Hellerup
Dyssegårdsvej
E-mail: oleandkjaer@mail.dk
flt.39 15 01 OO. Fax 39 75 O'l 01
E-mail: dyssegaard.sogn@km.dk. Træffes
mandag-fredag kl. 9.45 -13, tirsdag tillige Kirkeværge Benny Møller
Tlf. 39 69 64 99.
kl.l6-18 og lørdag efter aftale.

Tirsda6raef:
Lis Juul
tll 59 67 Bl 08.
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FDF-Gentofte - Kredsledelse:
Ditte Boisen
Tll 39 67 26 00.
E-mail: dboisen@fdf-dk

Danmarl« nedlagt!
Det var den oplysning der mødte

Lørdag gik med at lære en masse;
både om ens eget land og om
det at vaere verdensborger Om
formiddagen skulle alle, på naer
polakkerne og araberne, på Iøb,

30 FDF'ere, da de mødte op ved
kirken fredag d. J0 september.
De havde ellers regnet med, at de
skulle på kredsweekend, hvilket
normalt indebærer kage og hygge,
I stedet var Danmark desværre blevet nedlag pga., at der var b evet

hvor de skulle lære de vigtigste
verdensborgerfærdigheder En af

for mange lande i verden. Nu lå
der i stedet en flygninge ejr, der

de v gtigste egenskaber, for at blive
acceptereL son- verdensborger
er, at man kan begå sig i trafikken

hvor Dyssegårdskirken piejede at
ligge. Der var heldigvis plads ti de
forvinede FDF'ere, ,\,len hvad

eller araberne havde bestået
cyke prøven (en af dem mente,

gØr man, når ens land lige pludse-

at en cykel fungerer bedst, hvis

lig ikke eksisterer mere? Dette
spørgsmål stillede de gæve FDF'ere sig også.
Heldigvis var der hjae p på vej. Det viste sig nemlig,

at nogle forskere havde fundet ud al at Danmarks
befolkning oprinde igt var indvandret fra andre

-

lande Polen, Australien, lndren, Tyskland og
Arabien. Disse lande havde lovet at tage de nødstedte danskere til sig, hvis de kunne gennemføre
en svaeT test. DerJor drog FDF'erne ud for at finde

på cykel Da hverken polakkerne

-ar vender den på hovedet),
blev de sendt L rykeltreeningslejr - med søttehjul
og cykelhlælp Al e andre lærte egenskaber som
førstehjaelp, samarbejde og fly-bygning.
Efter en velforljent frokost var det tid til at lære sit
eget Iand bedre at kende. Derfor blev alle sendt
af sted og skulLe så om aftenen vise et eller andet
fra ens land til afskeds-lejrbålet. Dette resulterede
i australsk skønsang, ndisk menneskepyramide

deres oprindelige nationalitet. Det gik ikke stille for
sig. FDF'erne måtte lugte til sure sokker, smage
på fremmede krydderier og rneget mere. AIle blev

var klar

heldigvis optaget i et nyt land, og FDF'erne kunne
begive sig tilbage til flygningelejren med ro i sindet.

gårdskirken.

og fortaelling om polske familremønstre. Søndag
morgen sku le f r'gninge ejren pakkes ned, da alle

ti at drage trl deres nye land.
Det hele s uttede af nred gudstleneste i Dysse-

Konfirmationer i

ZOOT

Cår du i 7. klasse og vil gå til konfirmationsforberedelse til næste vinter, så skal du tilmelde dig
på kirkekontoret i maj måned. Læs mere i naeste

samrnen og på skift. Fællesundervisningen betyder

kirkeblad, som kommer i slutningen af april.

også, at begge præster medvirker ved alle konfir-

Konfirmandundervisningen foregår i to hold torsdag
morgen kl. 8.00 - 9.40, og et eller to hold torsdag
eftermiddag. Der er plads til 22 konfirmander på
hvert hold. Tidspunktet for eftermiddagsundervisningen fastlaegges, når vi kender konfirmandernes

skoleskema. I Dyssegårdskirken har vi faellesundervisning, hviLket vrl sige, at begge præster underviser

mationer som I 2007 er fastsat til: Bededag fredag
den 4. maj og søndag den 6. maj. Begge dage kl.
10.00 og 12.00,
Ved konfirmationerne er der plads til højst 20
konf irmander pr. gudstjeneste.

Gudstienesteliste L ianuar

til

z' mai 2006
Søndag den 12. marts (2. s. ifasten)
kl. Io.5O

Søndag den

l. januar

(Nytårsdag)
Kl. I 5.oo Vogn Frikke-Schmrdt - Matt. 6, 5- l 3

Lisbet Rømer - Mark.

9, l4-29

Tirsdag den lrt. marts
Kl. 14.00 Lisbet Rømer

s. e. h. 3 k.)
Søndag den 8. ianuar (1. ,l0,
13-16
kl. 10.50 Lisbet Rømer - Mark.

Søndag den 19. marts (3. s. ifasten)
Kl. lo.5o Vogn Frikke-schmidt - Joh. B, 42-51
Miniorgelkoncert. Steen Lindholm

Tirsdag den t0. ianuar
kl. I4.00

Lisbet Rømer

Onsdag den 22. nnarts

Onsdag den Il.ianuar
kl. 17.00 Vogn Frikke-Schmidt

Kl. I9.50 Lisbet Rømer
Stillegudstjeneste

Hellig tre konger børnegudstjeneste

Søndag den 26. marts (Midfaste)
Kl. I0.50 Lisbet Rømer - )oh. 6, 24'37

(2. s. e. h 3 k.)
kl. I O.5O Vogn Frikke-Schmidt - )oh. 4, 5-26

Søndag den t 5.

ianuar

Miniorgelkoncert. Steen Lindholm

Søndag den 2. april

Onsdagden tS.ianuar

t,Mariae bebudelses cag)

kl. 19.30 Lisbet Rømer

kl. I o.3o t ogn fril'ke-schmidt - Luk. l, 46-55

Stillegudstjeneste

KI.

Søndag den 22. ianuar (3. s. e. h. 3 k.)
kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk. lZ 5-,]0
Søndag den 29. januar (+. s. e

Lisbet Rømer

Søndag den 9. april (Palmesøndag)
,l4,
3-9 el. Joh. 12, l-6
kl. lo.5o Lisbet Rømer - Mark.

h. 3 k.)

kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Marl. 14,22-33

FEBRUAR

l5.oo

Musikgudstjeneste med Musikkonservatoriets
Børnekor "De ni læsninger"

Tirsdag den I l. april
Kl. l4.oo Vogn Frikke-Schddt

'::

§øndag den 5. februar (Sidste s. e
kl. I o.5o Lisbet Rømer - )oh. 12,23-33

Torsdag den 15. april

h. 3 k.)

(Skærtorsdag)

Kl. 1 9.30 Vogn Frtkke-schmidt - )ol. 13,

Fredag den 14. april
kl. to.5o Lisbet Rømer

Søndag den t2. fehruar (Septuagesima)
kl. I0.30 Vogn Frikke-Schmidt - Matl. 25, 14-30

- Luk. 23, 26-49

el.

1- 1 5

(Langfredag)

)oh. 19, 11-31

Tirsdag den 14. februar
kl. l4.oo

Søndag den 16. aPril (Råskedag)
kl. lo.5o Vogn Frikke-Schmidt - Matt. 28,

Vogn Frikke-Schmidt

Søndag den t9. februar (Seksagesima)
kl. lo.5o Vogn trikke-schmidt - Mark. 4,26'32

ll

Mandag den

17.

april

l-B

(Rnden påskedag)

Kirkens fødselsdag

kl. t0.50 LisbetRømer -.loh.20, l-lB

Søndag den 26. februar (Fastelavn)
kl. I 0.50 Lisbet Rømer - Luk. I B, 3 I -43
kl. 14.00 Vogn Frikke'Schmidt

Søndag den 25, aPril (t. s. e. påske)
kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt - Joh. 21 , 15-19

Børnelastelavnsgudstieneste

MARTS
Søndag den 5, marts (1.

'.:
s. i fasten)

Kl. I0.50 Lisbet Rømer - Luk.22,24
Sogneindsamling

6

-

32

Søndag den 30. apfil (2. s. e. påske)
kl. I o.3O Lisbet Rømer - )oh. 10, 22-30

MAI
Søndag den 7. rnai (3.

s. e. påske)

kl. lo.5o Vogn Frikke-Schmidt'Joh. 14, l-11

MeNrcHeDspL
Eftermiddagsmøde
- tirsdag den ,10. januar kl. 1+.00.

AKTIVITER

Eftermiddagsmøde
den I4. marts kl. 14.00.
Sorggrupper - måske noget for dig eller

- tirsdag

din næste?

§..:€#

Diakon. stud. psykoterapeut lrma Tonnesen

fortæller om, hvordan der i praksis arbejdes i
sorggrupperne, og hvordan gruppen kan være til
hjælp for det enkelte menneske. Det er smertefuldt at miste 6n, man har holdt af; en ægtefaelle,
et barn, en ven.....!

- ={E

I sorggrupperne ydes der støtte

til efterladte, der har en stor sorg, som de har
svært ved at magte.

Eftermiddagsmøde

"At undre sig"

- tirsdag

Vi hører og synger salmer og sange af Bjørnson,
Brorson, Crundtvig og Benny Andersen m. fl.

Kina" ved konsulent

den I 1 . april kl. 14.00.
"Kristendommens rolle i det moderne

.Jørgen Nørgaard Pedersen.
Der bliver 1 million nye kristne i Kina hvert år.
Hvilken betydning vil det få for kirken både i Kina
og globalt?

Eftermiddagsmøde
-

.

::::: :ar-

'l

4. febrUar

Foredraget vil blive suppleret med lysbilleder.

"Hvad gør du nu,lille du7'
Larcssekretær i Kirkens Korshaer,

Forårsturen

r,'be ke Lind, vtl fortaelle

- tirsdag den 9. maj kl. 13.00.

om

Kir-

<e:s (orshærs arbelde. Kirkens
Korshaer

Se det næste kirkeblad.

arbejder en i,erden, som de fleste kun
AIle møder i Dyssegårdskirkens sognegård
indledes med en andagt i kirken kl. 14.00.

kender lidt til, nem rg blandt nødstedte mennesker på bunden af sarr^fundet.

Kirkeh øjSkOle . :rsiage rfebruar2006.

(1.,8.,

15. og

22 'er:ra:)

Der vil igen blive sat fokus på kirkelig billedkunst og kirkemusik, denne gang barokken og nyere tid.
Det forventes at foredragene holdes af mag. art. i kunsthistorie Lisbet A. Lund og seniorforsker,
kantor Ole Kongsted.

Det endelige progran-r vii vaere klar til uddeling i midten af januar måned,
Tilmelding kan ske trl klrkekontoret, telefon 3975 0100, iåbningstiden inden kursusstart.
Deltagergebyr tOO kr inkl. kaffe betales ved

t.

møde.

Dåbsgudstienester:
Lørdagden I4.januar

Løtdagden

kl. 10. 50

kl. Io.30

Vogn Fikke-Schmidt

lørdag den
kl. 10. 50

,æ

ll.

februar

Vagn Frikke-scltmidt

lI.

marts

Lisbet Rømer

Lørdag den 6. mai
kl. I0. 50 Vagn Frikke-schmidt

Lørdag den 8. april
kl. t o. ro Lisbet Rømer

Kirkebil senest fredag kl, Ir.00 på telefon 1975 OI00

i Uorlucr

Rrrsr

Kertemindeturen
Det blev en smuk sensommertur til Kerteminde
begunstiget af strålende sol. Steen Johansen var en
god turleder, han kom med mange gode indfald,
som forhøjede stemningen. Efter en god men for
kort frokost på TornøesHotel fortsatte vi til Johannes Larsen museet på Møllebakken, hvor vi efter
en interessant introduktion kunne bese herlighederne: de smukke fuglebilleder.
(Forsættes på side 9)

Kirkens reise

til Færøerne

Vi var 24 deltagere, der den 26. til 29. august
var på en meget interessant og vellykket flyrejse
til Faerøerne med organis! Steen Lindholm som
rejseleder.

Lørdag aften spiste Faerøernes biskop, Hans lakob
Joensen, middag sammen med os og fortalte om
øernes kirkeliv.
Søndag morgen blev vi vist rundt på det gamle

Vi fik på de tre dage virkelig mange spændende

h

ting at se takket være Steen Lindholm, der har
vaeret på Øerne 35 gange før og har dirigeret
faerøske kor og orkestre. Han kendte de rigige

Cunnar Hoydal, hvorefter vi var til gudstjeneste
ved biskop loensen i Torshavns Domkirke. Efter
frokosten så vi det fine kunstmuseum i Torshavn
med bl. a. kunstveerker af Samuel Mikines.
Feerødans blev det også til i den gamle historiske
Kongsbondegård på Kirkebøur under ledelse af

mennesker til at fortaelle os om Øernes historie,
kirker og kultur.
Vejret var med os især de to første dage, hvor vi

kørte rundt på øerne i bus. Vi så de flotte fjelde

med byer, der ligger så smukt ved havet, og vi

besøge 10 kirker.
Det var imponerende for os at se de nye store og
smukke kirker i Fuglefjord, Toftir, Cdtu, Klaksvik og
Vestkirken i Torshavn. Faeringerne er meget troende, og trods de små samfund, har de formået at
kirke

aæ=

**

istoriske

Ti n ga

nes af Torshavns stadsa rkitekt,

Olavur Hatun. Han er en af de få, der endnu kan
huske de gamle sange med alle de utallige vers.
Den sidste aften var der oplaesning af William
Heinesen ved Lisbet Rømer,

:'4 g t" gge
Lennart Hallgren

Tak for en god o3

; . - -'-'i
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Stemningen I den hvggeltge villa er noget for sig selv, og
sammen meC dei -,,'e udstilLingsbygning er det et sted,
man gerne \/e:ae: : :age t
l

Efter kaffe og

e

.

sæi-ce es god lagkage viste en lokal

lektor, Hugo ",le:se-, os rundt i Kerteminde Kirke og fortalte
k r<ei s:orie. L sbet Rømer afrundede besøget pa

spaendende

smukkesre,;s med æsning af Davids salme I 19. Med "Civ
mig, Cud en sa metunge" i ørerne returnerede vi til Dyssegård.

Nogle tilfredse deltagere
lohannes Larsen, selvportraet.

Hvorfor blev du medlem af
menighedsrådet ?
Ja, det er

jo et godt spørgsmå|. Vi har boet her i
kvarteret siden 1977 Har altid vaeret utrolig glade

kirken i forb nde,se med konfirmationer, bryllupper
og begravelser.

for at bo her. Vores tre piger har gået på Dyssegårdsskolen og senere i gymnasiet på Cl. Hellerup.
Jeg kommer fra en stor, knsten slægt i Salling ved
Limfjorden, Min Far var i 35 år krrkesanger i en af

son t træ<ker befolkningen i vores
eller rettei-e cet modsatte: hvorfor deltager
så få i gudstlenesie:ie i vores kirke ? Ja, det er et
Hvad er det,

sogn

-

de små romanske kirker i Nordsalling, og det var
der, leg ærte at sætte pris både på salmesangen,
og på den store fred og st lhed, som der kan være

spørgsmå , son^ 'eg s,r':.tes er relevant, og det har
været en del a: :aggrunden for, at leg har sagt ja til
at indtræde r ,-ne-rghedsrådet.
Umidde bart r,, L .:'ange måske sige, at kirkerummet

i et kirkerum. Og det r.,ar cgså der, jeg laerte at spille
på orgel, noget som jeg stadig holder af og som
leg dyrker, hvor jeg nu kan komme til det. Sidst var

er kedeltgt og trærger ii en renovering. Her kan vi
sige, at det menei- rentghedsrådet bestemt også,
og det er der nu ;aget fat på.

det i nogle af de små k rker. som vi besøgte i sommer, da vi var på Feerøerne sammen med Niels
Malmros på en tur i Barbaras fodspor.

Hvordan ska vt 'o:no,de os, hvis vi ønsker, at flere
deltager i gudstlenesterne og i de øvrige aktiviteter,
som udgår fra k rken ? Skal vi forlsaette, som vi har
gjort, eiler ska v ændre på de tilbud, som vi nu er

Tilbage til menrghedsrådsarbejdet. Jeg er i alle
årene, hvor vr har boe: her, kommet meget i kirken

mere eller mindre

Låst

fast i ? Hvis man læser

til både gucsil.oneste r og til de dejlige koncerter,

Kristeligt Dagb ad

som vores sLlperaysi ge organist Sten Lindholm
har anangere. åreies løb både alene og sammen
med sine dvgtge kor og orkestre. Det er noget,
som jeg har sa: ireget stor pris på. I alle de mange
år har jeg spe<uieret på, hvorfor der kommer

sker en række t ltag rundt omkring som et forsøg
på en fornyelse, idet det anføres, at mange

så relativt få t I vore gudstjenester fra den store
befolkning, som bor i sognet. Dette til trods for, at
vi har to meget dygige og kompetente praester.
Og til trods for, at en betragtelig del af befolkningen
stadig lader deres nyfødte børn døbe, og benytter

vr man se, at der i disse tider
i

befolkningen s et kke føler sig knyttet til den gudstjenesteform, som vi gør brug af.
Det kunne være spændende med en enquete
blandt sognets beboere, hvor vi så i menighedsrå-

det kunne få nogle tilbagemeldinger og forslag.

Poul Ebbe Nielsen,
297 o Dyssegård

Mindevej 24,

Det sker i Dyssegårdskirken
t.l.

Nytårskur

eg"e FDF'ere vil medvirke både i gudstjene-

Efter højmessen, der denne dag finder sted
kl" 1 5, vil der være nytårskur i sognegården,
hvor vi over en forfriskning kan ønske hinan-

. <:rer nogle af de sjovest udklaedte børn.
l:: os:er kun 20 kr. at være med, og alle

den godt nytår.

4.1.

kl. 19.0o - 21.50. sakrale danse
Alle interesserede indbydes til at danse
kreds- og kædedanse til klassisk og liturgisk
musik fra forskellige lande. Ragnhild Fred,
organist og danseleder i Custav Adolfskirken
i Helsingborg kommer og danser med os.
Vi danser udfra temaet " De Hellige Tre
Konger" Deltagerpris: 25 kr.

I

o.t.

Eftermiddagsmøde kl. t l.oo, se side 7

I

5.1.

MiniorgelkoncerL se side

1 1

25.t.

kl. 19.50 offentligt menighedsråds-

se side I 1.

ia: en godtepose.

MATNS
5-r- lfttekaffe
5-5. Sogneindsamling

:]:
kl'

I 1.45. Se bagsiden

83.

kl- 19.50 Offentligt menighedsrådsrrde i sognegården

113-

EfErmiddagsmøde kl. 14.00, se side 7

t9-5.

tinbryelkoncert,

2.4.
9.4.

møde i sognegården

se side

Kirkehøiskole, se side 7

5.2.

Kirkekaffe

8.2.

Kirkehøjskole, se side 7

14.2.

Eftermiddagsmøde kl. 14.0O

15.2.

Kirkehøjskole, se side 7

19.2.

Kirkensfødselsdag

se side 7

Kirkekaffe
kl. 9.30 Palmesøndagsoptog

I1.4.

Eftermiddagsmøde kl. 14.00, se side 7

12.4.

kl. I9.æ -2I-5o. Sakrale danse
Karin Moriensen, kirkesanger og danseleder,
kommer og danser med os . Vi danser
til klassisk og lrturgisk musik med påskens
mysterium som tema. Del'agerpris 25 kr.
EvL spørgsmål ill Katarine Christensen.

11f.22964130
I

9.4.

Kirkehøiskole, se side 7

kl. I9,5o Offentligt menighedsrådsmøde i sognegården

§

æ

Børnefastelavnsfest kl. 1 4.00

§

Først er der børnegudstjeneste i kirken. Der-

efter er der tøndeslagning i Dyssegårdsskolen, og endelig kan både børn og voksne
nyde en fastelavnsbolle i sognegården.
Hørsholm Percussion og Marimba Ensemble under ledelse af Ole Pedersen samt vore

§

§

*
§

å
å

!
*
§
§

l0

l.

Dyssegårdsvej til kirken. Alle er meget velkomne til at deltage.
Kl. I o.3O Palmesøndagsfamiliegudstjeneste
med kirkespil ved minikonfirmanderne.
Efterfølgende er der kirkecafe i sognegården.

Kom og nyd en god frokost efter gudstjenesten, pris 35 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den
l/ IeDruar Kl. 15.

*

1

.

- med minikonfirmanderne med palmegrene
og ei æsel fra Søborg Hovedgade ad

:::

1.2.

§

::'^

APRIL

lkonudstilling

I!

og i sognegården.

.

22.1.

FEBRUAR

.::-

MAJ
7.5.

Kirkekaffe

9.5.

Forårsturen, se stde

7.

lkon-Udstilling i
§ognegården 1z,I - I 5.r.06
Dyssegårdskirken har arrangeret en udstilling med
ikoner i Sognegården, hvor to dygige ikon-malere
vil udstille egne vaerker og samtidig give en introduktion til bedre forsiåe se af ikon-maleriet, som
har bredt sig i de vestl ge lande
de sidste årtier.

ortodokse kirke i Rusland og i landene på Balkan,

som BentThorsøe har besøg mange gange. Han
fortæller; at ikoner skal males i overensstemmelse
med de gamle princippeq hvor både farver, former
og symboler nøje skal over-

i

holdes, men hvor hver kunstner
har sin egen kunstneriske sans.

ANNE-MARIE HØEG har gået
på forskellige

Bent Thorsøe har lovet, at han

kurser ikon-maleri

v I rntroducere og fortaelle om

her i Danmark igennem de sidste
år, og fortaeller, at hun også
arbejder med oliebilleder og med
voksbilleder. Hun viL udstille en
raekke ikoner, som er udarbejdet
ud fra de gamle tradtttoner med
anvendelse af guld og varme

rkon-kunsten i forbindelse med
åbningen af udstillingen.

to

UCstillingen vil være åben fra

22. JANUAR

2006

Sogrets beboere inviteres
-ermed til at være med til åbnin-q:r' af udstillingen Søndag22.
.rrar- kl. 12-13 i Sognegården.

farver.

BENT THORSØE, som er kendt

tiI I5. MARTS

i kirkekontorets åbningstid.

i

kvarteret som tld igere fotohandler på Søborg Hovedgade, og kendt i det nordsjællandske som Cilleleje-maleren, har arbejdet med

I forbinde se -r€- å:- rgen vil Bent Thorsøe holde
et indledende'c:e:rag. \'t gør opmærksom på, at

lkon-kunst gennem mange år, og har udstillet sine
smukke arbejder mange steder både her i landet
og i udlandet. lkon-maleriet er udgået fra den

nogle af de uds: i eie lkoner vil vaere til salg, hvis
man skulle øns(e ai erhverye en ikon til sit eget
hjem eller tt e:r sp=ndende gave.

Miniorgelkoncerter
Søndag efter højmesse, - menigheden forlader
kirken, - eller gør den nu også det? I Dyssegårdskirken har vi forskellige initiativer; som alle finder
sted idirekte forlængelse af højmessen: kirkekaffe,
kirkefrokost - og miniorgelkoncerter.
Sidstnaevnte populære anangementer inkluderer

en halv trmes i d og det koster ingenting at deltage.
Den kommende trd har vi 2 miniorgelkoncerter:
Søndag den 15. januar kl. 1 1.45 opføres Cesar
,l9.
Francks Fantas r C-dur, og søndag

kl. I I 45

sprLLes

den

marts

Niels W Cades Tre Tonestykker.

fortaeller om dagens program og gennemgår det eller de værker; der skal spilles. Bagefter går vi atter op

Det er selvsag ingen betingelse, at man deltager
højmessen, men man er naturligvis meget velkommen til at tage den med: sædvanligvis spilles en
del af mLniorgelkoncerten som henholdsvis præ- og
postludium den dag.

i kirken, hvor opførelsen finder sted. Det hele varer

Steen Lindholm

også en kop kaffe og en småkage i sognegården
strak efter højmessen. Organist Steen Lindholm

i

il

']4

STDEN SIDST

A

Å

Tin8anes, Torshavn.

Kirken i Vidareidi

Å .lohannes Larsen, Svaner

i gadekær

L ='=a--.: -..:^ -,;

2006
'som

I

Søndag den 5. matts fra kl.

iøjeblikket

tr.45

sultat som sidste år. Vi opfordrer til, at rigtig mange vil give
nogle timer som indsamler den dag. Man kan r

på verdensplan. sogneindsamlingen til en hyggelig familiebegivenhed.
familiebegiver
Når indsamhme kommer tilbage fra ruten, serveres der

te, kaffq saftevand og hjemmebage boller, som nogle
ftivillige har slaet for, og som kan nydes mens indsamlingsresultatet tælles op.

l rlmelding

kan ske til Q6segårdskirkens kirkekontor i åbning*iden, Itf.:39750100 eller på e.mail:

Dyssegaard.sogn@kmdk
samlede vi

47142kr.ind

Dyssegfudsli*ers sogneirdsamlings udvalg.

Vi har omkring 50 ruter i sognet, og dem skal vi geme Lilli Sohn llromsetL Helle Kelter og
have besat alle sammen, for at kunne få et lige så fint
Vagn Frikke-Schmidt

re

,l

