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Bukoto r Uganda
lndvielse af skole for forældreløse børn i Uganda
med deltagelse af l5 børn og unge fra Dyssegård Sogns Ungdomsforening
9.000 km syd for Centofte ligger et slumkvarter
ved navn Bukoto, D6r indviedede den danske
ambassadørs stedfortræder, Lis Carval,

den

17. Juli

kl. 10.00 en skole for forældreløse børn, Skolen er
grundlag i et samarbejde mellem to lokale NCO'er
og"Børn iAfrika'i
Og hvor ligger så Bukoto? Jo, vi befinder os i 27
graders varme i Ugandas hovedstad, Kampala.

tids rædselsregime
under diktatoren ldi Amin
og hans efterfølgere
ødelagde inf rastruktur,
Lang

organisationer "Ambassadors of Hope" og "Eden
Revival Ministries'i
Et festfyrværkeri af en åbningsfest markerede
denne milepæl i missionen for "Børn i Afrika'i

Pastor Morris bød alle velkommen og talte derefter
om, den gang han mødte en ung børneelskende
præst med et stort hjerte - Vagn Frikke-Schmidt.
Han fortalte meget om, hvor vigig det er for ham
og resten af Uganda at
sikre og forbedre alle
landets børns fremtid.
Han takkede bl.a. Vagn

industri, økonomi og

Frikke-Schmidt og

begyndende velstand
og helbredstilstand.
Regimet destabiliserede
landet med uroligheder,
borgerkrige og en alvorlig
HIV/AIDS epidemitil
følge, således at der
i dag er knap 2 mio.
forældreløse børn ud af
en befolkning på 24 mio.

Mamma Robihna, som
er director i Ambassadors of Hope: "Tak er

Landet er nu på vej op igen. Cennemsnitsindkomsten er på ca. 600 kr. om måneden! Og vejen til
yderligere velstand er brolag med uddannelse
som et af nøgleordene.

Derfor har den frivillige NCO-organisation "Børn i
Afrika'i med hjemsted i Dyssegårdskvarteret under
ledelse af bl.a. sognepræst Vagn Frikke-Schmidt,
gennem de senere år arbejdet intenst med et
projekt, der - med støtte fra Danida og mere end
'1000
frivillige bidragsydere - nu endelig har sat
kronen på sit værk Åbningen af Eden School, der
herefter skal drives af de to ugandiske hjælpe-

rkke nok, men i vores

hlerter betyder I altl'
Uanset hvem der talte,
sang eller dansede,

blev religiøse vendinger

flettet ind, og hele ceremonien fungerede nærmest
som 6n lang gudstjeneste, der starlede med en
"indgangsbøn" af Pastor Davis W Og hele tiden
blev der vævet "thanks to the Lord" ind i sang og
taler, også af toastmasteren .Josephine, der er lokal
projektsekretær for Børn i Afrika.
Derefter skulle vi underholdes af "African Chilcr:Choir'i der har sunget og danset i rnan:.. :-:=
- også i Danmark. De søde børr s. ::= :
=-.
to raekker og gav der sa Bl:
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Omkring den nye skole I Bukoto var de lune
afrikanske briser fulde af glæde, og uganderne blev

endnu vildere, da den lokale leder holdt sin tale på
luganda, det lokale sprog. Selvom vi ikke forstod
sprogef var det tydeligt, at denne tale var fuld af
spas. Heldigvis slog han over i engelsk og takkede
ambassaden og den danske regering for deres
samarbejde med Uganda. Det blev også flettet ind,
at Uganda sagens kan bruge flere penge, for det
store problem er; at det ikke er gratis at gå i skole.
Så blev stafetten givet videre

til danske Karsten
Dam, der er bestyrelsesmedlem i "Børn I Afrika"
- og åbenbart også tryllekunstner! Han halede en
Iille dreng og den ugandiske Pastor Morris B. op på
scenen og lavede en masse magi til morskab for
både børn og voksne.

Den danske delegation talte også og delte gaver
ud, som var brag med fra Danmark af Dyssegård
Sogns Ungdomsforening, som var repræsenteret i
åbningsceremonien med hele l5 børn og unge.
Blandt andet blev der ovenakt værkøj, som skal
anvendes til at samle de skolemøbler, som Dyssegårdsskolen har skænket, og som nu er på vej
en container.

i

De lokale havde organiseret indvielsen så professionelt, at det er tydeligt, at her er et land, der vil
frem - og som på sig kan klare sig selv, hvis vi
giver den rette hjælp. Omvendt er det også klart,
at vi netop er nødt til at fortsætte hjælpen, for i
den nyåbnede skole skal der gå 400 børn - så
nu mangler vi blot de sidste ca. I.999.600 andre
foraeldreløse.

Lars Ravn og Astrid Egesborg Nielsen

Landslejren hveft 5. år er et af de allerstørste sus i FDF, hvor mere end l4.ooo
FDFere mødes på Sleften for foden af Himmelbjerget.

Landslejrens tema 'Nye side/ bød både på personlige ud{ordringer til deltagernes 'egne side(
og udfordringer trl fællesskabet dvs. 'vores sider'.
Lejrens andager udforskede naturligvis Cuds

Efter lO dage med solskin, lejrliv, store oplevelser
og nye oplevelser er alle deltagere nu vendt hjem,
trætte og glade, - og efter sådan en indsprøltning

med FDF-energi glæder vi os i FDF Centofte til at
tage hul på en ny FDF-sæson efter sommerferien.
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børn møder frem. Nye børn er sel#ølgelig meget
velkomne - Vi mødes hver tirsdag kl. 10 - 12

Legestuen Morgengry i Dyssegårdskirken har et
års fødselsdag tirsdag den 5. september. Rigtig

undtagen i skolernes ferie. Hver Sang er der kaffe,

mange børn og voksne har kigget forbi i det
forløbne år - nogle blot en enkelt gang, andre har
vaeret med utallige tirsdage. Fødselsdagen vil vi
fejre på festlig vis. Alle er meget velkomne - og
det vil vaere hyggeligt hvis nogle af de "gamle"

the etc. samt fællesspisning, og for dette betales
20 kr. pr. voksen. For overskuddet indkøbes
gedigent legeq. Spørgsmål kan rettes til
Bente Jensen. Ill. 396821 07.

Tirsdag den 12. september kl. 9.00.
Turen går til den smukke købstad Praestø, som
tidligere hørte under praesten i Skibinge d.v.s.
Præstens ø! Vi kigger ind i den særprægede Vor
Frue Kirke, som indtil reformationen fungerede
som klosterkirke for Antonitterm unkeordenen.
En skulptur "snaphanen" er sat til minde om
Cøngehøvdingens soldater, der huserede i egnen
.l600-tallet.

Vi kører den herlige tur langs Praestø Fjord mod
Fakse Ladeplads, hvor kaffe med lagkage venter
på restaurant La Mer. Med et glrmt af Fakse Kalkbrud når vi til Store Heddinge Kirke, der blandt
Danmarks kirker er en af de elendommeligste og

På havnepladsen ligger det gamle toldkammer

'lr,sen

omkring Præstø

-

mest gådefulde.
Afgang fra Dyssegårdskirken kl. 9.00. Hjemkomst

i

ca,

kl

1800,

er

5U .r. ers\1. dnKKevarer.
tr kirkekontoret, tlf 39750100, senest
fredag den B. september kl. 13.00.

Tiln eldrng

nu med en anden funktion. Det rummer bl.a.

Skipperkroen, hvor middagen står parat.
Det gamle pottemageri Rø.deled er et besøg værd.

este - søndag den 17. september 2005 kl. 10'50
Efterfølgende er der en god krrkefrokost i sognegården. Alle er meget velkomne

Prisen er 25 kr for voksne,

l5

kr for børn og små børn er Sratis

Medbring meget gerne gode høstgaver til krrken denne dag, fx. noget fra haven, æbler,
pårer eller anden frugt, kartofler, grøntsager, brød eller boller, marmelade etc. Caverne
bliver solgt på auktion, mens vi drikker kaffe. Alle Pengene går til et godt formåI, nemlig
børne- og u n gd omsa rbejdet i Dyssegå rdski rken.
Og ind imellem alt dette danser vi folkedans - det er for både store og små.

Kirkefrokost. Folkedans for både store og små
Kaffe og kage . Auktion over alle høstgaverne
Arrangementet slutter omkring kl.

.l4.

Vi glæder os

tiltil at se ri$ig

Hilsen personalet og frivillige i Dyssegårdskirken.

mange.
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for i børn i 4. og 5 klasse.
Vi laver rigtig mange forskellige ting, strikker og
syr, ser film, tager på udflugt, danser og synger og
finder meget gerne på noget sjovt.
Vi mødes kl. 14
I6. AIle er velkomne.

Vi mødes første gang tirsdag den 5. september.
Ring, hvis du vil spørge om noget, tlf.22964t3O
Hilsen Katarine

-

Fredag den B. september 2OOG

i

Dyssegå rdsl«va

rteret

på Dyssegå rdsskolen, Dyssegå rd

Fi I ia I bi

bliotek

og i Dyssegårdskirken
I8.00 -

,I9.30

FDF'erne sælger grillpølser

i det nye Bålhus på Dyssegårdsskolens
sportsplads.
I8.30 19.15 Bamsehistorier for de
mindste på Dyssegård Filialbibliotek

-

2l .00

-

2I .30 Udendørs korkoncert
med danske sange m.m.
21.3O - 22.30 lazz. Hans Asbøks på

v. Asta Basta teater.

(kom i nattøj og medbring din bamse)
'l9.00
- 22.00 Lege fra dengang oldemor

Dyssegårdsskolen.

var dreng i skolegården v. Cerlev Legepark.

www.gentoftenatten.dk

I9.30 - 2l .00 Mozarts Requiem
v. Koncertforeningens kor og Lyngby

Der kan købes Kulturpas kr.50,00
på Dyssegård Filialbibliotek og på

Amatør Symfoniorkester. Dirigent Steen
Lindholm. I Dyssegårdskirken

Dyssegå rdskrrkens kontor fra

onsdag d. 30 august.

FDF-sæsonen 2OA6/2007
Alle klasser har møde hver torsdag fra 18.50
- 20.00 i Dyssegårdskirken. Har du eller dit barn
lyst til at prøve FDF-livet for en aften, så kig enten
forbi, eller ring til kredsleder Line Christensen på
30 23 25 91 og hør nærmere. I kan også læse
mere på kredsens hjemmeside

delba rt efter gudstjenesten i Dyssegå rdski rken,
første gang søndag d. 27. august. De følgende
arrangementer annonceres på kirkens

www.FDF.dk/Centofte

opslagstavle.

I begyndelsen af denne sæson tilbydes desuden

På gensyn, FDF Centofte

Familie-FDF for børn i alderen 3-6 år og deres

forældre. Disse møder vil byde på små løb og
Iege, naturoplevelser og bålmad ibørnehøjde.
Der er Familie-FDF hver 2. eller 3. søndag umid-

Gudstienesteliste I. mai

til

s. e. trin)
12,31-42

Søndag den 5. september (12.
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Marl.

i'-

5. september 2006
Torsdag den 25. oktober
Kl. I9.00 Vogn Frikke-Schmidt

i

BUSK gudstjeneste

::'

Søndag den 29. oktober (20.
Onsdag den 6. september

s. e. trin)

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Max.21 ,28-44

Kl. 17.00 Lisbet Rømer
Stillegudstjeneste

Søndag den 10. september (13.

Onsdag den l. november
Kl. I7.00 Lisber Rømer

s. e. trin)

Kl. t 0.50 Vogn Frikke-Schmdt - Man.20,20-28

Stillegudstjeneste

Søndag den 17. september (14. s. e. trin)
Kl. I 0.50 Begge præster - Johs. 5. 1- I 5

{

Søndag den 5. novembet lAlle

Helgens dag)

Kl. I 0.50 Lisbet Rømer - Matt. 5, 1 3- I 6

Høst- og familiegudstjeneste

Søndag den 24, september (15.

Søndag den 12. novembet (22.

s. e. trin)

Kl. I 0.50 Lisbet Rømer - Luk. 10, 38-42
Miniorgelkoncert: Steen Lindholm

s. e, trin)

KL I0.50 Lisbet Rømer - Matt. lB, l-,]4

Miniorgelkoncert: Steen Lindholm

Tirsdag den 14. novcmber
Søndag den

Kl. 14.00 Lisbet Rømer

l, oktober

(16. s. e. trin)
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmtdt - )ohs. I l, l9-45

ffi
\t

Søndag den t9. november (23

Onsdag den 4. oktober
Kl. 17.00 Lisbet Rømer
Stillegudstjeneste

Søndag den 25. november
Søndag den 8. oktober (17

s. e. trin)

Kl. I0.50 Voqn Frikke-Schmidt - Mark. 12,38-44
Kl. I5.00 Vogn Frikke-Schddt
Kantategudstjeneste

s. e. trin)

(sidste s. i kirkeåret)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Matt. 1 1,25-30

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Matk. 2, 1a-22

Tirsdag den 10. oktober
Kl. 14.00 Vogn Frikke-Schmtdt

Lørdag den 2, december

Søndag den t5. oktober (18.

s e. trin)

Kl. I4.45 Vogn Frikke-Schmidt
Andagt med Lucia optog

s. e. trin)

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Mafr.21 , 1-9

Kl. 10.50 LisbetRømer -Johs. 15,

l-ll

(Julemarked)

Søndag den 5. december (1.
Søndag den 22. oktoher (19.

s. i advent)

Kl. 10.50 Vogn Frlkke-Schddt - )ohs. l, 35.51

kl. r0.50

.3

kl. 10.30

kl. ro.50

Kirkebil senest fredag kl. 15.00 på telefon 5975 0loo
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Som ordet selv fortaeller både stilhed og
gudsleneste. Mange holder af at gå ind i en tom
kirke og mærke den saerlige ro, der er derinde.
Vi løber af sted med tiden, men herinde standser
tiden et øjeblik. Den bliver til en stilhed, der gør
den besøgende stille. Stilheden er ordløs, men
alligevel er det, som om den taler.
Når vi går i kirke, møder vr Cud i alle ordene.

noget. Når der bliver stille mærker vi, at meningen

med ordene er, at de skal bære frugt. Når Cud
møder os og vi lytter til hans ord, erfarer vi måske
først dette møde i stilheden mellem ordene. Der,
hvor vi åbner os for Cuds tidløse ord, Tammer
i vores egen konkrete tid. Men oplevelsen
forstået, hvad Cud siger til mig er ikke
let at udtrykke med sine egne ord. Meningen
stærkere og klarere i stilheden.

De bliver læst højt og vi synger dem, vi si
og vi hører dem, og forhåbentlig berører

fremkalder nogle nye tanker i os. Det
meningen med at holde gudstjeneste,
noget at høre, som vi ikke kan sige os
vi modtager noget, som vi ikke kan give o§
komme i kirke er at møde Cud i hans
ord Kristus. Uden dette Ord og uden alle
går det altså ikke, selv om stilheden også kan
sit eget sprog, og det er netop, hvad den
gør i en stillegudstjeneste.

bliver der sparet på ordene.
er få salmer, bønner og laesninger og ikke en

prædiken. Snarere et oplæg til at sidde
sine egne tanker i stilheden og orgelmusr(
giver hvile i sindet.
efteråret bliver der holdt stillegudstjeneste i
rrdskirken onsdagene 6. september, 4.

og 'l . november kl.

17. Bemærk tidsktet og velkommen til en pause i kirken efter

Når der kommer pauser af stilhed mellem ordene,
kan vi opleve, at ordene har magt til at skabe

§akrale Danse - dans i bøn, i kreds og kæde
Der danses igen Hellige Danse i efteråret på følgende fredage:

Den22. september, den27. oktober og den 24, november.
Folkedanse og liturgiske danse fra flere forskellige kulturer er grundlaget for de sakrale danse.
Nogle danse er klassiske, andre nyere. Dansene bygger på enkle trin som gentager sig i gr-

undstrukturer med en urgammel symbolværdi. Der danses i kreds og kaede til folkelig, etnis(
klassisk og religiøs musik. Vi danser hver gang fra kl. t 9.00
21.30.

-

For dem, som har lys! er der fællesspisning kl. 17.30. Udgifterne deler vi, prisen vil være

omkring 25 kr. Desuden koster der25 kr at deltage i selve danseaftenen. Meget gerne
tilmelding tilfaellesspisningen enten til Katarine Christensen tlf.22964130 eller på
mail : dyssegaardski rken @ hotmail.com.

7

M r l.røroNTRor

Miliøkontrol i Dyssegårdsl«irhen
et fint opslagsvaerk med mange rigig gode råd. Vi
Menighedsrådet ved Dyssegårdskirken har
hørte om meningen med svanemærket hvad det
benytte
kommunes
besluttet sig for at
Centofte
grønne
betyder og hvordan det fungerer. Vi gennemgik alle
gratis
kommunens
tilbud om
besøg af
produkter, vi har i kirken - kiggede efter svanemærguide, Tino Rabe Tønnesen. En grøn guide er en
ket på flasker og dunke. Uha - der var ingen
lokal miljøvejledel der rådgiver borgere og
grøn
adfærd
institutioner i kommunen om
-"9H,9f+.^ svanemaerkenogensteder.
i måden at leve, bo og forbruge på. Det
"EF§Æf?z cl-den var stor da vi endelig fandt
sker primært ved at give praktisk hjælp til
miliømaerket på vores papirvarer på
selvhjælp.
toiletterne. Fremover er målet nu, at alle

?fffi//r?
ufg*/ ll
"§W§

Den I L juni mødtes kirketjenerne Kurt

produkter, som benyttes i Dyssegårdskirken,

Fa-

ber Pedersen, Seyed V Hashemi og sognehjælper

skal være svanemaerkede. Vi vil gerne være med til

Katarine Christensen sammen med Tino Rabe Tøn-

at gøre noget for miliøet. Hvis nogen har spørgsmål

nesen. Sammen skulle vi gennemgå vores forbrug
af kemikalier samt rengørin8s- og vaskemidler i kirken. Først hørte vi noget om milløforurening og fik
en opfriskning af de gode gamle husråd. Vi fik også

til Tino Rabe Tønnesen træffes han på Tlf: 39 98

09

82

eller Email: trt@gentofte,dk

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssegårdsvei I 9, 2900 Hellerup, www.dyssegaardskirken.dk
Dyssegård Sogns Menighedspleje:
Sognepræstvagn Frikke-Schmidt Organist Steen Lindholm
Formand Lis luul
Tlf- 45 41 08 39. Fax 45 42 54 55.
Dyssebakken 8, 2900 Hellerup
E-mail: lindholm@post8.tele.dk TII 396781 08.
T1t.3975 O] I1.Fax3975Ol Ol
E-mail:vfs@km.dk
'l

Træffes tirsdag kl. 6- I 8,

onsdag{redag

aftale.
Mandagerfridag.
kl. 12-13, i øvrrg efter

Sognemedhjælper
Katarine Christensen
Tlt4588 41 30,22 9641 30.

Dyssegård Sogns besøSstieneste:
Brita lohansen

rlf.396'7 1654.

dyssegaardskirken@hotmail.com

Rømer
Dyssegård Kirketjener Kurt Faber Pedersen
T11|.24605055.Træffeskl.9-12
fl|.39l5ol 03.Fax397s01 01
Mandag er fridag.
Tll privat: 39 66 40 66
E-mail: lr@km.dk
Kirketiener Seyed V. Hashemi
Træffes i præstekontoret,
,]9.
flt.28 12 23 O7.Træffes efter aftale
Dyssegårdsvej
Mandag, onsdag og
Fredag er fridagtorsdag kl. 0-1 1, tirsdag kl. 6-1 8 .
Fredag er fridag.
Menighedsrådsformand
Ole Andkiær Christensen
KIRKEKONTORET
Ellebakken I l, 2900 HelleruP
Kordegn Elisabeth Rehling
Tlf.39 62 59 22.
Dyssegårdsvej I 9, 29OO Hellerup
E-mail: oleandkjaer@mail.dk
Ilt.39 15 01 OO. Fax 39 75 Ol Ol
E-mail: dyssegaard.sogn@km.dk. Træffes
mandag-fredag kl. 9.45 -13, tirsdag tillige Kirkeværge Benny Møller
Tll 39 69 64 99.
kl.t6-18 og lørdag efter aftale.

Sognepræst Lisbet

Dyssegårdsvej 116,28-70

Dyssegård Sogns Ungdomsforening:
Rasmus Haahr

r1f.396946o7.
Vind i Sejlene:
Nikolai Mølgaard-Nielsen
niko3meter@mail.dk

'l

1

I

Tirsdagtræf:
Aase Grundhrig
tlt.39 67 28 20.
FDF-Gentofte - Kredsledelse:
Line Brinch Christensen
Tlf.32 8'7 31 20.
E-mail: Line @fdf.dk

Masser al deilig musik i Dyssegårdskirken
I efteråret vil der igen blive lejlighed til gode musik-

forbindelse med Centoftes kulturnat
fejrer Dyssegårdskirken 250 året for Mozarts fødsel
med en opførelse af hans Requiem. Koncertforeningens Kor og et kammerorkester; bestående
overvejende af unge, talentfulde konservatoriestuderende, står for opførelsen fredag den B. september klokken 19.50. Solisterne er unge, professionelle kræfter: den norske sopran Ellen Kristiansen, den svenske alt Rebecca Forsberg den
danske tenor Adam Riis samt Den Kgl. Operas store
oplevelser.

I

bassanger Christian Christiansen. Steen Lindholm
dirigerer, og der vil være entr6 til denne koncert.

Som sædvanlig planlægges et par miniorgelkoncerter efter højmessetid. Det bliver søndagene den
24. september og '12. november klokken ca. I 'l.45.
I september står der musik af vor berømte komponist J.P.E.Hartmann på programmel og i november

bliver det.i.S.Bachs C-dur fantasi. Steen Lindholm
fortæller om vaerkerne og sidder ved orglet begge
dage. Cratis adgang.
I

det hele taget bliver der godt med Bach i Dys-

segårdskirkens rum dette efterår. Søndag

den

.l9.

'15

november klokken
prøver vi noget heh nyt,
så ka ldt "Kantatengottesdiensf', dvs.
en gudstjeneste, hvor satserne fra en Bach kantate
nem I ig en

indbygges på forskellige steder; nølagtig som man
gjorde på Bachs egen tid. Solister fra vort eget kirkekor medvirker ved denne begivenhed, som måske
kan blive begyndelsen til en ny tradition i vor kirke.
Der er gratis adgang denne dag.
Og selv om det rækker ud over dette kirkeblads

rammel vil jeg godt allerede nu opfordre til at sætte
et stort kryds i kalenderen ud for tirsdag den 12.
december, hvor Bachs prægige juleoratorium
opføres i vor
steen Lindhorm

kirke'

Det Foriættede Land
,l5.
- En kirkeopera for børn fra 6 - 13 år, november kl. 17.00
Onsdag den I 5. november 2006 omdannes
Dyssegårdskirken trl et operahus for en dag. Fire
sangere, orgel og slagtq
en humoristis(
bevægende og
tankevækkende historie
om Moses og israellitternes søgen efter det
forjættede land. Det er

vi1

fortælle

en fortælling om at opdage verden og undres
over den, om at være
barn og blive stor. Om

hvordan Moses finder venner og får flender; finder
ud af hvem han selv er, - og om hvordan man bliver

Den Jyske Opera kommer med 2 forestillinger i
Dyssegårdskirken. Den første forestilling er arrangeret i samarbejde med skoletjenesten som inviterer nogle af klasserne fra skolerne i
kommunen.
Dyssegårdskirken inviterer børn i
sognet fra 6-l3 år samt deres forældre
til forestillingen kl. 17. Der er gratis
adgang - billetter kan afhentes på
kirkekontoret i åbningstiden fra onsdag
den l. november. Efterfølgende er der
fællesspisning i sognegården. Deltagelse i spisningen koster 20 kr., som
betales ved afhentning af billetterne. Evt. spørgsmål
rettes

til Katarine Christensen. tlf 22964130 eller

forelsket.

mail : dyssegaardskirken@hotmail.com

Det Forjættede Land er en fortolkning af Bibelens
Mosebøger - om at finde Cud i sin verden, og det
forjættede land indeni.

Anangementet slutter senest kl. 19.

9

5.

9.

i
I

Legestuen Morgengry har et års Iødsels-

§'

dag og siger velkommen til en ny sæson.
Se side 4.

8.9.

Gentofte Kulturnat, Koncert kl. 19.30.
tntre. Se srde 5.

12.9.

Den store sensommertur, se side 4.

17.9.

Høstfest med frokost efter høstgudstjenesten. Pris 25 kr. for voksne og I 5 kr. for

h

14.I

L

Fra ide til køkken, computer og fotograf
hvordan bliver en madoPskrift til?

børn, ekskl. drikkevarer. Tilmelding ikke

-

nødvendig. Se side 4.

24.9.

4.1o.
I

o.l

o.

Eftermiddagsmøde kl. I4.00
"Fra en madskribents køkken".

Miniorgelkoncert, kl. I 1.45.

lnge Lotz fortaeller om sit arbejde som
madskribent og underuiser og om sit forhold

Se side 9.

til opskrifter.
lnge Lotz er ernærings- og husholdningsøkonom fra Suhrs Seminarium og efteruddannet på Cordon Bleu Skolen og
La Varenne i Paris.

Offentligtmenighedsrådsmøde i
sognegården kl.19.50

l5.l

Eftermiddagsmøde kl. 14.00
"Hvor sidder etikken - i hiertet, hiernen
eller bare på rygraden?"

l.

"Det Foriættede Land" kl. 17.00.
Se side 9.

I9.I

l.

Kantategudstieneste kl. 15.00.
Se side 9.

Forhenværende amtsborgmester og tidligere for-

22.I

mand for Etisk Råd, Erling
Tiedemann, vil fortælle
om, hvilke tanker og etiske
overvejelser, der kan motivere os i vore handlinger.

L

Offentligt menighedsrådsmøde i
sognegården kl. l7.oo

DECEMBER
2.12.

Julemarked kl. l0 til 15 med luciaoptog
kl. 14.45. Se side 6 og 12.

12.12. Julekoncert kl. 20.00.

26.10. BusK-gudstieneste kl. I9.00.
BUSK, som betyder Børn, Unge, Sogn og
Kirke, er blevet indført af kirkelige børne- og
ungdomsorganisationer for at sætte fokus på

.-:

Entr6.

Se næste kirkeblad.

børn og unge i kirken.

:;:::::
5.1

l

Alle Helgen.
Pris

:

Frokost efter gudstjenesten.

35 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til kirkekontoret senest {redag den
3. november kl. 13.00.

l2.ll.

Miniorgelkoncert kl. 11.45.
Se side 9.

l0

Udgivet af menighedsrådet
Ansvarchavende: Lilli Sohn Thomsen, Mogens
Laursen, Elisabeth Rehling

og

Vagn Frikke-Schmidt

Hjemmeside: www.dyssegaardskirken.dk
Layout of tryk MKom Danmark
Stof til næste kirkeblad skal væte indleveret den
lO. oktober 2006
(Perlode December 2006 - aPrll 2007)

o

Anrrs

KoNFTRMANDER

il

Der srsn

Julemarked
Lørdag den 2. december 20OG kl.

l0 - t 5

Fine salgsboder. Afrikamarked . Delikatesser. Hiertetræ
I'iombola . Fiskedam . Luciaoptog

Stort bogmarked
Kirkecaf6 hvor man kan købe lidt godt at spise
Overskuddet går til Danmission

Hvem hor lyst til ot hjælpe?
Der er brug for både ekstra hænder og ting

til boderne:

Brugte bøger. Jørgen Nørgaard Pedersen. Tlf. i956 472A
Kager, boller og delikatesser. Aase Grundwig . Tlf. 29672920
Tombola. Katarine Christensen. Tlf. 22964120

