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Hvordan bliver man budt velkommen i Dyssegårdskirken sådan en almindelig søndag formiddag, når man kommer for at være med til guds-

der ikke har meget mere siaius end en cykel

tjeneste? Ja, måske siger kirketjeneren et venligt
Lgo'
morgen'r idet han rækker salmebogen frem,
måske er der andre kirkegaengere på vej ind, man
kender og hilser på, inden man går ind og sætter
sig på en kirkebaenk.

Kun 5 dage efter råber menneskemængden, at
han skal dø - de var skuffede over hans blidhed
og eftergivenhed, sådan et antimagfrnenneske
havde de ikke brug for. Se bare Jesu ansigt og

i

dag.

den kvindelige rrace

Klokkeringningen kan
man måske også kalde
en slags velkomst og også
organistens præludium,

han har sat s;g pa æs er.
Prøv også ved lellrghed

at kikke på de andre ansigter på maleriet - se på
menneskenes øjne, de er

men praesten byder
normalt ikke velkommen.
Til gengaeld siger praesten

meget livligel Måske kan
man genkende lidt af sig

ofte'farvel' med hånd på
ved udgangen til sidst. Et

ventning og nysgerrighed

selv og de følelser af for-

brudepar spurgte engang,
om jeg ikke kunne sige

føle sig godt tilpas. Det
havde 1eg ikke noget

eller længsel og usikkerhed, de udtrykker Vi
kommer til gudstjeneste
med et håb om, at debliver sagt eller sunget
noget, vi åndeligt set kan
blive næret af. Det lille
billede er en velkomst

imod, men egentlig er det
ikke praesten, der er vært
i kirken.

uden ord, det store alterbillede i kirken er også en
velkomst uden ord, men

velkommen til deres
familie og venner, inden
vi begyndte at synge, så
de alle sammen kunne

Mange dåbsforældre har prØvet at stå med deres
lille barn på armen i våbenhuset og ventet på at
blive spillet ind. Oppe ad midtergangen er kordegnen gået dem i møde og har vist dem til rette, så
de kunne føle sig godt modtaget.

med udbredte arme. Så er der ikke længere tvivl
om, hvem værten i huset er, vel?!

Lisbet Rømer

Udgivet af menighedsrådet
Men nu er der hængt et lille maleri op i våbenhuset som en slags velkomst! 'lndtoget i Jerusalem'
hedder motivet. Billedet er en ikon og forestiller
Jesus, som sidder på æselryg og er på vej ind i
Jerusalem (kunstneren er Bent Thorsøe). Der er
noget kontrastfuldt ved situationen. Jesus bliver
tiljublet - endelig bliver han også anerkendt i hovedstaden, trods sit beskedne transportmiddel,
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Emmaus

Mogens Hoff

Den 26. januar blev den alsidige kunstner Mogens
Hoff udnævnt til Årets Centofte Kunstner 2006.

billeder på alle bænkegavle, sådan som man
kendte det i kirkerne før Reformationen.

Mogens Hoff tilhører de naturalistiske malere, som

Mogens Hoff er selv et frodig menneske med
mange jern i ilden. Han har således også udfoldet

elsker naturen i alle dens former. Samtidig har han

udført en efterhånden anseelig mængde portrætter
af kendte og ukendte personligheder, bl.a. Centofte
Komm unes tidligere borgmester, Birthe Ph ilip.
I øjeblikket er kunstneren i færd med at male
en tre-fløjet altertavle i Crurup Kirke og skal til at
faruesætte kirken i Haverslev. De senere år har
han udført flere nytestamentlige altertavler til
kirkerne i Eltang og Romdrup, der begge er fra

Middelalderen. Sidstnævnte kirke har han farvesat,
malet de fire felter på prædikestolen, samt malet

sig som forfatter.

mod bjergene,

I

,l982

udkom romanen Fugle

i 1987 Øjne, der ser og i 1990

Vredens rum.
Dyssegårds menighed er allerede bekendt med
den alsidige kunstner, fordi hans maleri Emmaus
for nylig er indkøbt. Det er ophængt i den store

sal i sognegården og blev vist som forsidebillede
sidste års menighedsblad nr. 3.

Lise Svanholm
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Til september begynder der igen

2 nye hold minikonfirmander

i

Dyssegårdskirken med børn fra

3. klasse.
Hvorfor skol mon så gå til
minikonfirmond?
Jeg har spurg

7 børnfra

Munkegårdsskolen, som er
minikonfirmander.
De giver følgende svar:

Anna Sophie: Det er sjovt, og
man lærer også om Gud og
Jesus.

Sarah: Vi hor det sjovt, for vi
synger og lærer om Jesus og
lover fine ting.
Marcus: Det er rigtig, rigtig sjow og man lover
sjove ting.
Rebekka: Jeg kon godt li'ot tænde lys og høre
historie.

Stine: Mon lærer så meget og det er sjovt.
Malene: Jeg kon godt li' ot synge og love ting.
Olivia: Det er sjovt ot synge og love fine ting og
så er det spændende med kirkeløbet, skottejogten
rundt i kirken.

Legestue i Dyssegårskirken
Hver tirsdag kl.

l0

Ny sæson fra

- 12 indtil 31. maj.
l.

september.

Alle foraeldre og andre, som
passer mindre børn er velkomne.

20 kr. pr. gang pr. familie.

Der begynder nye hold igen første uge i septem- Det er frivilligt, alle
er velkomne, så længe der er plads på holdet.
ber. Undervisningen er gratis

Klasserne på Dyssegårdsskolen og Munkegårdsskolen får nærmere orientering inden sommerferien.
Tilmelding er også mulig på t|f.22964130 eller på
mail : dyssegaardskirken@hotmail.com

Katarine Christensen, sognemedhjælper
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Morgengudstleneste skyggen, sommer

Hver torsdag fra 18.30 - 20 myldrer Dyssegårdskirken af blåklædte børn ogvoksne. Torsdag
er FDF-aften for alle kredsens klasser - Iige fra
børnehaveklassen til de ældste op

til lB år

eJr

2005

For de yngre klasser (bhv.kl -a. kl) er der sommer-

lelr i Kristr Hrmmelfarts ferren, Kredsens yngste
medlemmer (5 år / bhv.klasse) har netop fået
deres helt egen klasse, som holder møde torsdage fra l7 30 til 1 8.30 med masser af lege,
sange, gode historier og skøre ledere.

Hvert femte år afholder FDF Landslejr på Sletten
- et område for foden af Himmelbjerget. 2006
er netop Landslejrår, og for de ældste klasser
står foråret derfor i Landslejrens tegn. Der skal

Nysgerrige kan finde mere information om kredsen på wr;wv.FDF.dklgentofte, ringe til kredsleder

forberedes meget, når man skal tilbringe 10 dage
under åben himmel i selskab med 'l3.000 andre.

kigge forbi en torsdag aften.

Forårets møder byder derfor blandt andet på et
kursus i brandbekaempelse, minigolfbanebygning
og fremstilling af særpræg til lejren.

Line Brinch Christensen

på3023 25 9l ... eller

Line Brinch Christensen
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§øndag den 7. mai (3.

Søndag den 25. iuni f z. s. e. trin)
kl. I0.50 Vogn Frikke-schmidt - Luk. 14,25-35

s. e. påske)

Kl. t0.50 Vogn Frikke-schmidt - )oh. 14, 1-11

Fredag den 12. mai r3ecedag)
Kl. 10.00 Begge præster - Mafr.f ,7-14
Kl. 12.00 Begge præster

§øndag den 2. iuli 1s s. e. trin)
Kl. t0.50 Vogn Frtkke-Schmrdf - Luk. i5, 1t-32

Konfirmation

søndag den 9"

Løtdag den 13. maj

iuli

1+. s. e. trin)

Kl. I0.50 Voqn Frrkke-Schddt - Mat1.5, 43-48

Kl. 10.50 Begge præster

Konfirmation

Søndag den t6"

iuli

1s. s. e. trin)

Kl. I0.50 Vikor - Marr. 16, 13-26

Søndag den I4. ma, (4. s. e. påske)
Kl. 10.00 Begge præster - Johs, B, 28-36
Kl. 12.00 Begge præster

§øndag den 25. iuli 1a s. e trin)
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Matr. I 9, I 6-26

Konfirmation

Søndag den 21. mai (s s. e påske)
kl. 10.30 Vogn Frikke-schmidt - Jofts. i7,
Torsdag den 25. mai

Søndag den 30. luli (z s e. trin)
KI. I0.50 Lisbet Rømer - Matt. 10, 24-31
1-11

(Kristi Himmelfartsdag)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk.24, 46-53

§øndag den 6, august (8, s. e. trin)
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Mat.1,22-29

Søndag den 28. mai (6. s e

påske)

kl. 10.50 Lisbet Rømer - )ohs. i7,20-26

§øndag den I5. august (9. s. e. trin)
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk. )2,32-48

§øndag den 4. juni (Rinsedag)
kl. 10.30 Vogn Frikke-schmidt - )ohs.

Mandag den 5. juni 1z
kl. 10.30

Søndag den 20. august (tO. s. e. trin)
Kl. 10.50 Vogn Frrkke-Schmtdt - Mafr. 11, 16-24
14,15-21

§øndag den 27. august
pinsedag)

Vogn Frikke-schmidt

- Johs.6, 44-51

(1 1. s. e. trin)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk, Z 36-50

Børnegudstjeneste

Søndag den I t. juni ltrinrtatis søndag)
kl. 10.50 Lisbet Rømer - Matr. 28, t6-20

§øndag den 3. september (12. s. e
kl. 10.50

Lisbet Rømer

trin)

- Marl. 12,31-42

Søndag den 18. juni 1t. s. e. trin)
kl. I0.50 Vogn Frikke-schmidt - Luk. 12, 13-21

I
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I forbindelse med indlagte girokort er der nok en
og anden, der vil spørge: "hvad er menighedsplele?" lflg. Den Store Danske Encyklopædi er
menighedspleje en selvstaendig, frivillig sammenslutning tilknyttet et sogn i folkekirken, med

ansvar for sociale opgaver f. eks. økonomisk sløtte

og maduddeling (især ved ju etid) finansieret ved
indsamling.
Den første menighedspleje i Dann ark I ev
oprettet i 1873 i København. I 18Bi bie,", Cen
første menighedspleje knyttei i en sognekirke
(Trinitatis Kirke). Forbilledet var hentei Ti,sk anc,
hvor hjemmesygeplele blev udført af protestantiske diakonisser, som var knyttet til den lokale
sognekirke. Før 1960 tilbød mange danske
menighedsplejer gratis sygepleje til fattige; denne
funktion er overtaget af kommunal hjemmesyge-

Fonden Dyssegård Sogns Menighedspleje har

til formål at udøve et kristeligt h1ælpearbejde:
overfor sognets beboere, syge, aeldre og andre
traengende. Der kan anvendes midler til tilskud
ti afholdelse af juleaftener og lignende arrange-

menter og trl årlig uddeling til anden opmuntring
for ældre og enlige, herunder transportudgifter.
Der kan ydes tilskud til foranstaltninger, der
kan lette ældre og gangbesvaeredes besøg i
sognegården og kirken.
Ligeledes kan menighedsplelen yde et årligt
skud t I landsdækkende kirkelige sociale foreninger og instttutioner.

t

N,lenighecsp ejens mrdler består af gaver og arv.
Regnskabei rev deres hvert år af statsaut. revisor.

pleje.

ffiww&wmffimw. Wffiwmffimg Ææm
Turen går trl Tycho Brahe Planetarium, hvis
stjerneprojektor kan vise mere end 9OOO
stjerner og planeter, - en verden fuld af
oplevelser. Kaffe med chokoladekage nydes
på restaurant Cassiopeia med en flot udsigt
over Skt. Jørgens Sø. Turen fortsaetter med -^t
besøg i Eliaskirken på Vesterbros Torv. Den er
bygget af Martin Nyrop 1906-08. Hjemkomst
ca. 17.3O. Det koster 60 kr. at deltage.
Tilmelding til kirkekontoret (tlf 39750tOO)
senest fredag den 5. maj kl. 13.00.
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Cår du i 7. klasse og vil gå til konfirmationsforberedelse til naeste vinter, så skal du, gerne sammen
med dine forældre, trlmelde dig på kirkekontoret
i dagene mandag den 29. maj - fredag den 9.
juni 2006 (uge 22 og23). Tilmeldingerne vil blive

elspederet efter først-til-møl le pri ncippet. Abnin gstrder finder du i kirkebladet. MedbrinS dåbs- eller
navneattest.
Konfirmandundervisningen foregår i to hold
torsdag morgen kl. 8.00 - 9.4o, og et eller to
hold torsdag eftermiddag. Der er plads til 22
konfirmander på hvert hold. Tidspunktet for eftermiddagsundervisningen fastlægges, når vi kender

.*-

P:;,q.,ei
n,

,
L.,,.
i.rj. -

'

;

::.

I Dyssegårdskirken har vi fællesundervisning,

hvilket vil sige, at begge præster underuiser sammen og på skift. Faellesundervisningen betyder også, at begge praester medvirker ved alle
konfirmationer, som i 2007 er fastsat til: Bededag
fredag den 4. maj og søndag den 6. maj. Begge
dage kl. 10.00 og 12.00.
Tilmeldingsblanket kan hentes på kirkekontoret
eller udskrives fra Dyssegårdskirkens hjemmeside
wwwdyssegaa rdskirken.d

k,

Ved konfirmationerne er der plads til hø1st 20
konfirmander pr. gudstjeneste.

konfirmandernes skoleskema.

Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt

DYSSEGÅRDSKI RKEN
Dyssegårdsvej I 9, 2900 Hellerup, www.dyssegaardskirken.dk
Sognepræst Vagn Frikke-Schmidt
Dyssebakken 8, 2900 Hellerup

Tll.39 75

0l

1

1. Fax

39 75

0]

01

Organist Steen Lindholm
Fax 45 42 54 55.

Dyssegård Sogns MenighedsPleie:

E-mail: lindholm@postS.tele.dk

Formand Lis ruul
Tll 39 67 81 08.

Sognemedhiælper
Katarine Christensen
Tll 45 88 41 30,22 96 41 30.

Dyssegård Sogns besøgstieneste:
Brita Johansen
rlf.39 61 16 54.

flf.45 41 08 39.

E-mail:r,fs@km.dk
Træffes tirsdag kl. 16-18, onsdag{redag

kl. l2-13, i øvrig efter aftale.
Mandag er fridag.

dyssegaardskirken@hotmail.com

Sognepræst Lisbet Rømer
Dyssegårdsvej 1 1 6, 2870 Dyssegård
Tlf.3975 01 03. Fax 39 75 0l 0l
Tlf. privat: 39 66 40 66

Dyssegård Sogns Ungdomsforening:

Kirketjener Kurt Faber Pedersen
flt.28 12 23 07 Træffes kl. 9-12
N,4andag

Dyssegårdsvel

torsdag kl.

1

'10-1

9. Mandag, onsdag og

l,

tirsdag kl.

l6-18.

Kirketiener Seyed V. Hashemi
Tlf. 28 12 23 07 Træffes efter aftale

Kordegn Elisabeth Rehling
Dyssegårdsvel 19, 2900 Hellerup
Tlf.3975 0l 00. Fax 39 75 0l 0l

Menighedsrådsformand
Ole Andkjær Christensen
Ellebakken l'1, 2900 HelleruP
T11.39 62 s9 22.

kl.1 6-1

8

-I

3, tirsdag tillige

8 og lørdag efter aftale.

nikoSmeter@mail.dk

Tirsdagstræf:
Aase Giundtvig
rlf.39 67 28 20.

E-mail: oleandkjaer@mail.dk

FDF-Gentolte - kedsledelse:
Ditte Boisen
11f.39 61 26 00-

Kirkeværge Benny Møller

E-mail: dboisen@fdtdk

E-mail : dyssegaard.sogn@km.dk. Traeffes

mandag-fredag kl. 9.45

Mnd i Sejlene:
Nikolai Mølgaard-Nielsen

Fredag er fridag.

Fredag er fridag.
KTRKEKONIORET

07.

er fridag.

E-mail: lr@km.dk
Træffes i præstekontoret,

Rasmus Haahr

rlt.39 69 46

Tll 39 69 64 99.
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Dyssegård Sogns Ungdomsforening er i fuld gang
med planlægningen af sommerens store tur tll
Afrika. Årsagen er at Børn i Afrikas nye sko e
Bukoto i Kampala til 4OO forældreøse børn skal
indvies mandag den I Z ju i med en stor fest, hvor
der forventes deltagelse af op mod IOOO børn og

partnere, det store Rakai projet«, som støttes af
Folkekirkens Nødhjælp; der skal deltagerne besøge
Christophers Family, som består af 9 forældreløse
børn og unge, som vi hvert år samler penge ind til
i Dyssegårdskirken.

voksne.

I rejseplanerne er der indlagt en safaritur til Lake
Mbara National Park og Queen Elisabeth National

i

Den officielle indvielse vil blive foretaget af
repræsentanter fra Den Kongelige Danske Ambassade i Ka mpala, U gandas U ndervisningsministerium og Kampalas Byråd. Der vil blive holdt korte
taler af de tre partnere i prolektet: Ambassadors
of Hope, Eden Revival Ministries og Børn i Afrika.
Endvidere vil der medvirke Eden skolekor, African
Childrens Choir og en Dansetrup, og fra Danmark
vil Karsten Dam medvirke med et trylleshow.
Rejsen er på nuværende tidspunkt fuldt tegnet

med 20 deitagere og den foregår i perioden 14 til
30 juli. Det er Henrik Syskind pedersen og Rasmus
Haahr, der sammen med Vagn Frikke-Schmidt, er
turens ledere.

Park.

Turen gennemføres med Etiopien Airlines, og det
giver os mulighed for et to dages ophold i og

omkring Etiopiens hovedstad Addis Abeba, hvor
vi skal se og opleve den fattige men smukke by,
se kejserpaladset, guldgaden, koptiske kirker samt

bade i varme kilder ved Sodere.
Her i forårsmånederne er de unge i fuld sving med
at forberede turen. Vi har haft besøg af en journalist
fra Villabyerne, som har undervist deltagerne i at
skrive artikler og dagbog og der er planlagt foto
og video kurser, så de vil kunne fortaelle og vise
billeder og film i Dyssegårdskirken i efteråre1 når

de er vel hjemme igen.
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Forårstur, se side 7
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Sct. Hansfest. FDF står som sædvanlig

for arrangementeL se nedenfor.

29.5.

lndskrivning til konfirmation, se side

51.5.

Offentligtmenighedsrådsmøde
i sognegården, kl. I9.30

1.6.

9.

ld6- og planlægningsmøde kl. 19,50

15.8.

Havemøde i sognegården kl. 14.00

r6.8.

Sakrale danse kl. l9.oo, se side I l.

I6.8.

offentligt menighedsrådsmøde
i sognegården, kl. t9.50

Vi mødes i sognegården, hvor der vil være
lejlighed til at fremkomme med ideer til nye
aktiviteter i kirken. ldeerne vil efterfølgende
blive behandlet i Aktivitetsudvalget.
Derefter vil de forskellige brugergrupper
fremkomme med deres planlagte aktiviteter,
som nedfældes i kalenderen.
Der serveres kaffe og kage under mødet.
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Minikonfirmandhold begynder, se side 4
Legestuen Morgengry åbner, se side 4.
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d.2, iuni kl. t 9.50
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Kaffe, kage og saft kan købes

til rimelige priser

Bålet tændes kl. 20.50

*sæ*æ..ææ
Gratis snobrødsbagning
for børnene fra kl. 19.50

t0

|&f
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Lotteri med gode præmieL
bl.a. middaglot 4 personef
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Alle interesserede indbydes til at deltage

i

sakrale kreds- og kædedanse, som denne

gang ledes af forskellige danseledere.
.l6.
Onsdag den
august kl. t 9 21.3o

-

Augustinus (354-430 e. Kr.)

Jeg elsker dansen

for den sætter mennesket fri
knytter den sorgtunge til fællesskab

Jeg elsker dansen

som fremmer sundhed,

klarhed itanken og en bevægelig sjæl

Dans er forvandlingen af rum og tid

En god fofiælling
Dyssegå rdski rkens fortæl lekreds

for mennesker som stadig er ifare
for at blive styret ensidig af tanke,
vilje eller følelse.

mødes den 2. mandag
i måneden kl. l9-21.
Nye deltagere er velkomne.
Henvendelse til
Katarine Christensen.

T\f.22964150 eller
ma I : dyssegaa rdskirken@ hotmail.com
i

Jeg elsker dansen

O, menneske lær dig at danse
For ellers ved englene i himmelen

ikke hvad de skalgøre med dig!

lt
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Måske er det ikke alle, der ved det men
sognegården under Dyssegårdskirken har
flere dejlige rum med god vægplads til
udsmykning. Vi har allerede haft mange
gode udstillinger, der bliver set af mange
mennesker både i dag- og aftentimerne.
Måske er der adskillige her i sognef der er
entusiastisk optaget af at udtrykke sig kunstnerisk i fritiden og måske også kunne tænke
sig at udstille deres arbejder. Det kan vaere

malerier eller kerami( kunsthåndværk af forskellig slags, broderier, vævninger, fotografier
eller noget andet.

Elena Wandel

Så her kommer en opfordring til alle eventuelle
skabskunstnerel Kom frit frem og kontakt Udstillingsudvalgets formand for nærmere oplysninger:
Otto Mønsted Nielsen, Almindingen 66,

2870 Dyssegård, tlf. 39678963 eller
e-mai I :otto@moensted.dk

lanna Lund, Ltvets

Lisbet Rømer
HJU

Dyssegårdskirken har som noget nyt indkøbt et mindre antal
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Der synges en del nyere salmer, og for dem

der kan finde støtte i et nodebillede, er det
nu muligt at hente hjælp i en salmebog

med noder. Bøgerne er lagt frem i våbenhuset ved hver gudstjeneste.

