DYSSEGÅRDS

KIRKEN

KIRKEHø'SKOtE

Hvor er Folkekirken på vei hen?
Kiftehøjskole 4 onsdage i februat

2OO7

Friheden i Folkekirken
Onsdog den

t

februor kl.

Hvad lever Folkekirken af?

19.J0

Onsdag den 21. februor

Medlem af Folketinget,
vicepolitimester Birthe Rønn
Hornbech

kl.

19.30

Formand for Landsforeningen af
Men ighedsråd, u niversitetslektor
lnge Lise Pedersen

ikke så meget op i, om de betaler

Folkekirken går forskellige steder hen, den
bliver mere forskellig, fordi danskerne betoner forskellene mere end tidligere.
Hvis Folkekirken stadig vil være folkekrrke
og ikke ren statskirke eller en raekke løst
sammenhægtede frikirkel så må den lære
kunsten på en gang at tale tydeligt om, hvad
kristendom er og samtidig klnne rumme
meningsforske le. Den gam e autortetstro
er vaek, og dermec der garrn"elkerC:e
autoritet. For ar (,r.e- r3- . å'= .'c .
='skal den have præster, der er :a:e :rr':s-

2500

sionelle og autert,ske og ce' 5.d .å-= :menighed, der tør være men ghed. \' s<al

turde tage det alvorligt, at den autoritet vi
møder i kristendommen er en varm, modtagende og inddragende magt. Og derfor skal
vi (præster og menighed) være rummelLge,
uden at mene at alt er et fedt. Det er jo
heldigvis ikke os, der afgør, hvor graensen for
Cuds accept går.

Tilmelding til kirkekontoret,
telefon 39750100, i åbningstiden inden
kursusstart. Deltagergebyr lO0 kr. inkl. kaffe
l. møde.
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2000 eller

kr. i kirkeskat. Derimod er det afgørende,

hvordan de føler sig modtaget i kirken - og
om de føler, at de får noget med hjem, når
de kommer forbi. Kirken lever altså af at give
kristendommen videre. Hvordan det går til og
fremover skal gå til, handler dette foredrag om.

Folkekirken

understøtter staten
Onsdog den 28. februor

i

betales ved

19.30

Mange tror vist at kirken lever bedst når den lever skjult og i hvert fald billi$. Blot kirkeskatten
holdes nede, så kirken ikke kommer i avisen
på grund af højt forbrug, er alting, som det
skal være. Men Folkekirkens medlemmer går

Hvor går Folkekirken hen?
Onsdog den 14. februor

kl.

Lektor Hans Raun lversen
Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet,
Københavns U niversitet

kl.

19.30

Domprovst i Helsingør
Steffen Ravn Jørgensen

a'

Vesten ses samfund, hvor frihed
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Kilder hertil skal findes hos grækerne, jøderne
og i kristendommen. Udviklingen bygger på
en arv, som er værd at vedgå. Men enhver ary
og formue skal plejes og videregives for at der
fortsat er noget at høste.
Folkekirken har til opgave at videregive arven
således, at samfundets sammenhængskraft
s§rkes, friheden næres og den enkeltes

livsmod næres.

Så er det
På grund af

iul

Muhammed krisen var der op mod jul
sidste år en del børnehaver, skoler og offentlige
institutioner, som bevidst undgik at give julen et
kristeligt praeg for ikke at søde nogÅ.
For nogen tid siden udkom bogen "Craenser
for Cud', skrevet af to journalister på dagbladet
Politiken. Debatbogen er sdeligvis blevet til på
foranledning af at islam gennem de seneste år
har gjort srg meget synlig, og dette har medvirket
til, at gamle kristne lande er blevet udfordret i

deres kultur og demokrati.
Forfatterne drives først og fremmest af et stærkt
ønske om at udrydde al favorisering af kristendommen. Troen på Cud skal være så priva! at den ikke
kan ses eller fornemmes, hvilket i sig selv gør en

gudstjeneste (som jo er offentlig) til en temmelig
utilsløret hån mod islam, ateister og andre ikkekristne.

Måske kan vi forvente, at det massive fremmøde
omkring fejringen af Cuds Søns fødsel rundt om i
alle Iandets kirker, vil foranledige en underskriftindsamling i protest mod en sådan udvist intolerance.
Efterhånden må vi kristre spørge: "Må vi være
he/'?
Tænk hvis vor kultur og samfund udvikler sig i
den retning, at love og forordninger er renset for
enhver udvendiggørelse af menneskers tro og
indbyrdes forskellighed samt renset for hele den
fantastiske historie om Cud, der først udvalgte
sig det jødiske folk men mistede tålmodigheden
med dem, og allrgevel var dybt bevæget af sin
kærlighed til alle mennesker og derfor af alle
usandsynlige ting valgte at blive menneske - ja,
ydermere et lille ny4ødt barn i en stald, i en krybbe.
Hvad skal der blive af os mennesker, hvis vi
påbydes alene at skulle bevæge os inden for
rationalismens og den køligt iagttagende distances
lidenskabsløshed, uden på noget tidspunkt for
alvor at komme taet ind på livet af hinanden

-

eller tæt ind på den tilværelse, som indeholder
en naturlig refigiøs længsel efter Cud?
Kunne vi tænke os et liv uden engagemen! uden
religiøs undren, uden taknemmelighed, uden tro
på en levende Cud, der holder hele verden i sin
hånd?

Hvem af os kunne tænke sig et menneskeliv i et
"humanistisk heldagsdemokratu/' (Niels Højlunds
karakteristik), der bruger al sin energi og tid på at
holde alle religiøse spørgsmål om meningen med
livet og tilvaerelsen stangen.
Evangeliet om den korsfaestede, men opstandne
Kristus, er kristendommens beretning om den

levende, almaegtige Cud. lngen anden tro, religion eller livsanskuelse har nogen sinde kunnet
finde på at digle Cud lig med et lille barn, hvis
afmægtighed står i den stærkest tænkelige mod-

sætr'ng til forestillingen om den almægtige Cud,
ved hvem verden og universet blev til ud af intet.
Denne historie vinder ved, at den har grebet menom hjertet gennem 20O0 år, og så også

nesker

fordi den beretter om en kærlighed, som it r.r."
"r.
end nogen som helst mennes[elig'kærlighed.
En kærlighed der, samtidig med at den gør sig så
ringe og så afmaegtig som et lille barn, så at sige
kalder kaeriigheden frem hos mennesker.
Hos såvel det lilie Jesus-barn i krybben julenat
som hos den korsfæstede Kristus bindes himmel
og jord sammen - det himmelske og det jordiske

-

det guddommelige og det menneskelige.

Julens og påskens evangelium er historien om,

hvorledes det guddommelige forsøger at kalde det
sandt menneskelige frem i os, sådan som Cud fra
begyndelsen ville det.
Lad os fortrøstningsfuldt stå fast ved vor kristne tro
og mødes for at fejre Jesu fødsel, som kom til os
med frelsens, glædens og kærlighedens budskab.

uræ6eltg lul!

Vagn Frikke-Schmidt

Søndag d. n. marts 2007 arrangerer Dyssegård Sogn sammen med
Folkekirkens Nødhjælp en indsamling til kampen mod aids
Hvis aids-epidemien i verden skal standses, skal lære de unge at sige nej, hvis ikke
hiv-smitten hindres i at blive givet videre, Behand- de voksne respekterer del
ling med medicin gør det ikke.
Aids kan standses - også i Afrika. Det viser de
Børn og unge kan standse aids-epidemien med vi- nyeste statistikker. Men viden, forebyggelse og efden og ssrke. De skal vide, hvordan de undgår at fektiv beskyttelse koster penge. Derfor håber vi, at
blivesmittet-ogdeskal havestyrketil attagevare vi søndag den 4. marts kan sende så mange indpå sig selv. Samtidig skal de voksne vide, at de har samlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for
et ansvar for at beskytte de unge. Det nytter ikke at at lægger et bidrag i en indsamlingsbøsse.
Du kan melde dig som indsamler ved at ringe

til

Dyssegårdskirkens kontor i åbningstiden 59750100

Diakoniens dag - også i Dyssegårdskirken!
Vi følger opfordringen fra Samvirkende Menig-

hedsplejer og holder Diakoniens dag søndag den

4.februar

2OO7.

Dagen begynder med højmessen kl. 10.30, hvor
vi sætter fokus på den diakonale side af kirkens
arbejde gennem gudstjenestens salmer og
tekstlaesnlnger.

Ordet diakoni betyder at have omsorg for medmennesket, og denne omsorg kommer til udtryk
på flere måder i vores kirke gennem mange frivilliges arbejde for forskellige målgrupper af børn,

Efter gudstjenesten bliver der mulighed for at
deltage i en let faellesspisning i sognegården, og
det naermere program følger ved opslag.

"Du skol værne det, der gror
overolt på denne jord.
Cennem dine vorme hænder,
dine onsigtstræk, de kender,

kommer Oud til sine børn".
(Lars Busk Sørensen DDS 370)

unge og ældre.

En ombygget kirkebænk
Det kan for de fleste ikke være nogen hemmelighed,
at kirkerummet trænger til en modernisering. Der er
foretaget megetfå ændringer i kirkens indre, siden den blev taget i brug for snart
46 år siden. Under opførelsen blev der i
mange tilfælde anvendt de billigst mulige
materialer, og en del er i dag meget nedslidt. Menighedsrådet har derfor indledt
et projekteringsarbejde med henblik
på at renovere kirkerummet. Dette arbejde udføres
i tæt samarbejde med arkrtekt Ole Drachmann fra
Erik Møller Arkitekter AS. Den store kunst i et sådant
projek er at bevare kirkens smukke identitet. Det er

allerede nu muligt for menigheden at se et resultat
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af denne proces, idet Søborg Møbelfabri( på naensom måde og ved genbrug af det oprindelige materiale, har omby'gget en af kirkebænkene.
Denne fremstår nu smuk og ergonomisk
i kirkerummet, Dette er et tydelig bevis
på, at det er muligt at modernisere med
stor hensyntagen til det dejlige kirkerum.
Og nu kommer opgaven til menigheden:

se på den og forestil jer alle bænke
ligesådan, Wøv al sidde på den, ikke bare et øjeblik men under en hel gud*leneste og meld meget
gerne din mening tilbage til menighedsrådet.
Udvalget

til kirkerummets forskønnelse

Men ighedspleiens progra m
lulemøde.
Tirsdag den I2. december kl. t5.OO.
I tider, hvor alting ændrer sig alt for hurtigt, er det
godt med gode traditioner. Derfor indbyder vi igen
til ind-under-jul middag: Flæskesteg med tilbehør
og risalamande med mandelgaver, lotteri og
meget mere. Men først og fremmest skal ord og
toner pege frem mod julens budskab.

Det koster 50 kr. ekskl. drikkevarer at deltage.
Tilmelding til kirkekontoret tlf. 39750I O0 senest
fredag den B. december kl.

li.

Eftermiddagsmøde.
Tirsdag den 9. januar kl. 14.00.
Mangeårig medlem af "Visens Venner" pens. ing.
Svend Emme, Hagens 4116, vil dele sin sangglæde
med os.

tens verCen. Vi vil komme vidt omkring i denne
kunstart og dens helt specielle univers. Foredraget
vil være krydret med anekdoter og pudsige haendelser.

Eftermiddagsmøde.
Tirsdag den I5. marts kl. I4.00.
Sognepræst lngrid Schrøder-Hansen udgav i 1999
"Bibelens historie/i en genfortaelling af Det gamle
Testamente og Det nye Testamente. Her fortæller
hun mange af de kendte og klassiske beretninger på ny i et medrivende og frisk sprog, så man
naesten oplever at være med dengang, det skete.
V i skal høre lngrid Schrøder-Hansen selv fortælle.
Hun vil lukke os ind i profeternes verden i Det
gamle Testamente og genoplive nogle af dem
og deres mission ved en fortæ le-eftermiddag for
,,,oksre.

Eftermiddagsmøde,
Tirsdag den l5.Iebruar kl. I4.OO.

Eftermiddagsmøde.

Vi får besøg af karakterdanser ved Det kgl, Teater,

Tirsdag den 10. april kl. 14.00.

J -.-=:'æ.: r'=b:- u s:-up'onæl,er or
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^- skæbne.
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Jette Buchwald, der også som teatrets "rejsende
i ballet" formidler spændende viden om ballet-

IUTEORATORIET MED UNGE TALENTER
f; §OT!§TPARTIERNE
Også i år kan man opleve Bachs store luleoratorium i Dyssegårdskirken tirsdag den
12. december kl. 20. Koncet:::- - .:- i . --

og Kammerorkester medvirker unCe: S.::^ _ -:holms ledelse. Orkestret består for s'c:si:t:::--<
vedkommende af professionelle mus <e '='.a .l-.
store orkestre.
So istsiden bliver et genhør med solistgr'-p:e.
fra sidste år, - unge, fremstormende talen:e:
Således går sopranen Ellen Kristiansen oE lassen Lars Møller begge på Operaakaderniet. Lars
Møller har udover sin virksomhed som soiist ved
oratoriekoncerter allerede sunget forskeL ige rolier

på teatret og skal til foråret synge Dr, Faikes parti

-,:, kgL. Teaters opsætning af Flagermusen. Alten
l: ne Bastrup Møller Fra Det kgl. Danske Musik<c:servatorjums solistklasse har tillige studeret på
Rola, Academy of Music i London, hvor hun også
-ar optrådt med orkestre som Academy of St.
".lar1in n the Fields og Royal Philharmonic.
renorsolisten Adam Riis har netop fået fremragende anmeldelser for sin præstation i opførelsen
ar lt,lonteverdis Mariavesper. Han har Diplomeksamen fra Musikkonservatoriet og synger i både
Radrokoret og Ars Nova.

i

lndgangen åbnes klokken 1 9.30, og det koster
kun 50 kr. at overvaere koncerten. Så billigt kan
man vistnok ikke opleve Juleoratoriet inde i byenl

i\-

Gudstienesteliste I. december 2006

DEGEMBER
Fredag den

- 6. mai 2OO7

Onsdag den 5. januar

:::

Kl. 17.00 Lisbet Rømer
Stillegudstjeneste

l, december

Kl. 19.00 Vogn Frikke-Schmidt
Dyssegårdsskolen synger advent ind

Søndag den

Lørdag den 2. december

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt -Luk.2,41-52
Hellig Tre Kongers familiegudstieneste

(Julemarked)

Kl. 14.45 Vogn Frikke-Schmidt
Andagt med Luciaoptog

Søndag den

L

7.

januar

Tirsdag den 9, januar

(1. s.e.h.3 k.)

(andagt)

Kl. l4.oo Lisbet Rømer

december

(1. s. i adveni)

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmrdt - Matt 21,

l-9

J/

Kirkekaffe

Søndag den I4. ianuar (2. s.e.h.3

k.)

Kl. l o.5o Lisbet Rømer - Joh. 2,1- I l

Onsdag den 6. december

Søndag den 21. januar

Kl. 17.O0 Lisbet Rømer
Adventsgudstjeneste for børn

Kl. I o.5o Vogn Frikke-Schmidf - Matt

Søndag den 28. januar

Søndag den 10, december (2.

(sidste s.e.h.3 k.)

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmidt - Mat. 17, 1-9

s. i advent)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - luk21 ,25-36

Søndag den 17. december (3.

(3 s.e.h.3 k.)
B, l- I 3

Miniorgelkoncert. Steen Lindholm

s. i advent)

[Ij-r!rUlll.f

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Matt. 11,2-1o
Christmas Carols gudstjeneste

§øndag den 4, februar (septuagesima)
Kl. I O.3O Lisbet Rømer - Matt 20,

Søndag den 24, december (4.

s. i advent og

juleaften)
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt
Kl. 15.00 Lisbet Rømer
Kl. 16.50 Vogn Frikke-Schmidt
Johs l, l9-28 og Luk 2, 1-14

I-

I

6
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Kirkekaffe. Diakoniens dag

&nsdag den

februar

?.

Kl. 1700 Lisbet Rømer

Stillegudstieneste

§øndag den I I. februar

Mandag den 25. december

(seksagesima)
Kl. 10.30 Vagn Frtkke Schnidt - N/ark 4,,1-20

(Juledag)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk2, 1-14

Tirsdag den 13, februar
Tirsdag den 26. december

(2. juledag)
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Matt 23, 34-39

§øndag den !8. februar

(Nytårsdag)

Kl. 15.00 Lisbet Rømer - ]Luk2,21
Nytårskur

i'l'
{

§øndag den 25. februar ( L s. i faslen
Kl. lO.3O Begge Præster - Matt 4, 1-l I

)

Kirkens fødselsdag, kirkef rokost

lørdagsdåb

Lørdag den I 5. ianuar
Kl. 10.50 Lisbet Rømer

Lørdag den 10. marts
Kl. 10.30 Lisbet Rømer

Lørdag den 9. december
Kl. I0.50 Lisbet Rømer

Lørdag den I0. februar
Kl. 10.50 Vagn Frikke-Schmidt

Lørdag den 14. april
Kl. IO.5O Vogn Frikke-Schddt

&
6

Børnefastelavnsgudstjeneste

..:-:

Mandag den L ianuar

(Fastelavn)

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt
Kl. 14.00 Lisbet Rømer
Matt 3,,l3-,l7

Kl. 10.5o Vogn Frikke-Schmidt - Luk 2, 25-40

IANUAR

(andagt)

Kl. 14.00 Vogn Frikke-Schmidt

Søndag den 5I. december (ulesøndag)

Kirkebit senest fredag kl. t5.00 på telefon 5975 OI0O

.: I
'.

fiti

lflandag den 9" april lnnden

lIl-f-Fl

påskedag)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk24,13-35

§øndag den rt, marts (2. s. ifasten)
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmrdt - Matr 15,21-28
Kirkekaffe kop. Sogneindsamling

Tirsdag den IS" aprlN

Onsdag den 7. marts
Kl. I7.00 Lisbet Rømer
Stillegudstjeneste

Søndag den t5. april 1t. s. e. påske)
Kl. t0.50 Vogn Frikke-Schmidt - )oh 20,19-31

§øndag den I l. mert§ (3.

(andagt)

Kl. 14.00 Vogn Frikke-Schmidt

§øndag den 22. apdl (2. s
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - loh

s. i fasten)

I 0,

e. påske)
I I'l 6

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk I t,t4-28

Tirsdag dem 15. mrarts

§øndag den 29. april (s
(andagt)

Kl. l4.oo Lisbet Rømer

§øndag den !8. rnarts (Midfaste)
Kl.10.50 LisbetRømer -Joh 6,,l-15
Miniorgelkoncert. Steen Lindholm

§øndag den 25. marts (Marie bebudelses

MAI
Fredag den 4" rnaj laededag)
dag)

Kl. I0.50 Lisbet Rømer - Luk 1,26-38

APRIL
Søndag den I " april

Konfirmation
Kl. 10.00 Beqqe præster - Matt 3,,l-,l0
Kl. 12.00 Begge præster

Lørdag den 5. mai
(PalmesØndag)

Kl. t0.50 Vogn Frikke-Schmidt - Mafr21 , 1-9

Kirkekaffe

Torsdag dem 5, apri!

s. e. påske)

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schnidt- )oh 16, 16-22
Kl. I5.00 Vogn Frikke-Schmidt
Kantategudstjeneste

iskaertorsdag)

KI. 19.00 Vogn Frikke-Schddt - Man26,11-30

Fredag dem 6" apri!

Konfirmation
Kl. 10.00 Begge præster
Kl. 12.00 Begge præster

Søndag den 6. mai

1+. s. e. påske)

Konfirmation
Kl. 10.50 Begge præster - Joh I 6,5- I 5

(Langfredag)
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Mark 15,20-39

§ømdag den §. apnil (easkedag)
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Mark 16,1-B

Musikalske stunder i Dyssegårdskirken
Naturl gvis fortsætter mini-orgelkoncerterne
efter højmessen også i første halvdel af 2OO7.
Søndag den 28. januar kl. I 1.45 opføres C6sar
i

Francks Pastorale, og søndag den 18. marts
,1.45
kl. I
står Bachs berømte Schiibler

orgelkoraler på programmet. Steen Lindholm
fortæller og spiller, og der er gratis adgang for
alle interesserede - inklusive en kop kaffe i

høre ensemblet, forventelig i topform efter en
turn6 til New Zealand. Programmet består af både
gammel og ny musik, - netop, hvad ensemblet
har specialiseret sig i. Der er ligeledes gratis
adgang til denne koncert, hvor man også vil
kunne høre Koncertforeningens Kor i den norske
komponist Oddvar Kvam's værk "Coeli enarrant"
for kor og orgel.

sognegården.
Det er snart længe siden Københavns Kammerensemble har spillet for os. Søndag den
25. marts kl. 15 bliver der atter lejlighed til at

Endelig planlægges en kantategudstieneste
søndag den 29. april kl. 15.00.
Læs nærmere herom på kirkens hjemmeside og
lokalpressen.

i

Lidt om sakrale danse i Dyssegårdskirken
Dansen var oprindelig en del af religionerne, og
i oldkirken voksede en kristen danseform frem'
I 1980 erne frk dansen en renæsance i Vesteuropa, efter at den havde været fravaerende fra
kirken siden sidst i middelalderen. Dansene kaldes i dag for "sakrale danse" eller "hellige danse"'
Dansene er bygget på enkle grundstrukturer som
har en symbolværdi. Det er enkle gangmotiver,
som kan danses af alle aldersgrupper. Det giver
en ganske særlig samhørighed og stemning at
rejse sig for at være sammen om en kaededans,
det er s.iovt og bevægende på samme tid Ofte

danses der med et levende lys i hænderne' Vi
danser til ny og Sammel musik fra den klassiske
tradition og fra folkekulturen, så vi kan få krop,
s1æl og ånd til at virke i en sammenhaeng mellem
det ydre og det indre.

Onsdag den 15. December 2005 kl. 19 -21'50
indbydes alle interesserede indenfor til dans'
Aftenens tema er Advent Entre 50 kr'
Danseleder er Helle Lerke. Tilmelding til Katarine
Christensen, tlf 22964130 eller På
mail: dyssegaardskirken@hotmail com

Praktikant i DYssegårdskirken
På Diakonissestiftelsen på Frederiksberg ud-

dannes der sognemedhjælpere på den afdeling,
som hedder Kirkefaglig Videreuddannelse' I uddannelsen erhverver man grundlæggende kompetencer, der er nødvendige for at arbe.ide som

.
.

.

sognemedhiaelper
værestedsleder
gan gsætter af diakonale/sociale projekter'
i

lgen i år er vi så heldige at få en praktikant derfra,
som skriver således om sig selv:

Mit navn er Jette Ahrends. Jeg er ved at uddanne
mig til sognemedhjaelper. Af den årsag starter
jeg den 1. februar 2OO7 et 8 uger langt praktiHorløb i Dyssegårdskirken.

Udgivet af menighedsrådet
Ansvarshavende: Lilli Sohn Thomsen,
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Jeg er blevet bedt om at skrive et par ord om mig
selv, det vil 1eg så forsøge På.

Arbejdsmæssi$ har jeg vaeret lægesekretær igennem mange år. Jeg har dog siden uddannet mig
til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Som sygeplejerske har jeg arbejdet 2 år i hospice og 4 år på
psykiatrisk afdeling.
Ved hiælp af mine hidtidige og kommende kvalifikationer håber jeg, at jeg kan gøre nytte inden

for sognediakonien.
På grund af min søns medlemskab af FDF har ieg
været leder i nogle år.
Jeg glæder mig til at lære Jer at kende!

Venligst lette Ahrends-

Layout og tryk: MKom Danmark
Stof til næste kirkeblad skal være
indleveret den 15. marts 2006

(Periode mai - august 2007)

Førstehiælp for pølser
- med hat og blå briller
Det hele startede som en helt almindelig torsdag
aften. Solen var på vej ned, Dyssegårdskirken lå
stille hen, 08 en sort labrador luntede rundt på
jagt efter lidt tabt mad.

- lige før kl. 18.30 - hørle vidner en
hvinende lyd fra himlen; et fly var i svimlende
hastighed på vej direkte mod jorden, trækkende
en lang sort røgstribe efter sig. Sekunder efter
eksploderede kirkens område i flydele, jord og
smeftens skrig. Heldigvis var FDF Centoftes piltePludselig

hold lige i nærheden, og de gik straks i aktion, for
at komme de nødlidende til undsætning. Flyets
besætning viste sig hurtig at bestå udelukkende
af grillpølser, men dette afskrækkede ikke piltene.
De lynsnare FDFere fandt straks førstehjælpsudstyret frem, og kastede sig modigt ind i ild og røg
for at redde de stakkels pølser. To anonyme pilte:
"Det var frygteligt. Der var forbrændte pølser over
det hele. Vi skyndte os at helbrede så hurtig vi
kunne, men Hr. Pølse her havde både brækket
armen og ryggen. Derudover måtte han sys med

5 sting'i
Udover at tilse de slemt tilskadekomne ofre fra
flyulykken, måtte redningspiltene også sætte livet
på spil, for at holde den sorte labrador på afstand
af patienterne. På trods af en sjælden ihaerdighed lykkedes det dog ikke hunden (navnet er
redaktionen bekendt) at skade pølsepatienterne
yderligere.

Ved redaktionens afslutning var flere af pølserne
stadig indlagt men alle var i bedring.
Et andet sted i kirken var aktiviteterne helt
anderledes lyssky og det forlyder, at ind til flere
vidner har set mistænkeligt udseende personer
iklædt mørke briller og hat luske rundt. Der er
flere grunde til at tro, at det drejer sig om fraktion
af Tumlingenes Hemmelige Agenter (THA), som

netop denne aften aflagde den top hemmelige
agenteksamen og samtidig fik "signalmærket" til
FDF-skjorten. Agenterne kan dermed regnes for
fuldt uddannede i læsning af hemmelige koder
med bogstaver, tal og tegn, samt håndtering af
usynligt blæk og udøvelse af "krat-luskning".
Afdelr ngens hovedkvarter er naturl igvis beskyttet
med bankesignal og kodeord, og alt er tophemmeligt.
De voldsomme haendelser stoppede heldigvis
lige så brat, som de startede og 2 timer efter det
hele gik løs, var der igen fred og ro over villavejene omkring Dyssegårdskirken. Kun en enkelt blå
FDFskjorte sås i ny og næ forlade kirken.
Vil du være med når det går løs igen? Så duk op

i Dyssegårdskirken en torsdag aften fra 18.30 til
20.00.
På gensyn

Lederne i FDF Gentofte

9

Det sker
18.2.07 Børnefastelavnsgudstieneste kl' 1 4'00
Først er der børnegudstieneste i kirken'

Derefter er der tøndeslagning i Dyssegårdsskolen, og endelig kan både børn og voksne
nyde en iastelavnsbolle i sognegården' Vi
kårer nogle af de sjovest udklaedte børn .
Det kostår kun 20 kr. at være med, og alle

6.12.06 Adventsgudstienste fot børn kl' I7'00
Velkommen til en stemningsfuld advents
gudstjeneste for børn og deres familier og
åndre interesserede. Efter gudstienesten
inviteres der på hjemmelavet risengrød og
i sognegården. Alle er hlerteligt vel-

børn får en godtePose

iuleøl

komne.
12.12.OG

21.2.o7 Kirkehøiskole kl. 19.50, se side 2

lnd-under-iul middag kl. 15'00, se s'

5

25.2.07 Kirkens fødselsdag fejres med en god

I2.12.o6 lulekoncert kl. 20.00 se side 5
15.12.05 Sakrale Danse, kl.

f

Tilmelding til kirkekontoret senest fredag
den 23. februar kl. 13.00.

I9-2t.50, se side 8

29.l2.06Velkommen til iulefest kl ts-tz med

28.2.07 Kirkehøiskole kl. t9.50, se side 2

dans om traeet, sang og musik, et rigtiSt
juleeventyr, overraskelser, lidt godt at spise
os drikke, og hvis vi er heldige, får vi nok
o[så besøgåf julemanden. Vi gleeder os til
aise mange, både store og små, til en

4.3.07 SogneindsamlingtilFolkekirkens
NødhiælP, se side 4

hyggelig o8 traditionsriS eftermiddag'
Entre 20 kr.

15.5.07 Eftermiddagsmøde kl. t+.00, se side 5
I

l.l.O7

Nytårskurefter gudstjenesten, .l5.00.
som denne dag finder sted kl.

4.5.07 Offenttigt menighedsrådsmøde
kl. 19.5o i sognegården'

18.5.07 Miniorgelkoncertefter høimessen
ved Steen Lindholm, se side 7

7.1.o7 Helligtre kongersfamiliegudstfeneste
kl. lo.5o
Børn fra sognet deltager med et lille krybbe-

spil. Efter gudstjenesten er der hyggeligt
samvær for alle i sognegården. Kirkecaf6en
har åbent - velkommenl

9.1.07

Eftermiddagsmøde kl. 14.00, se side 5

ved Steen Lindholm, se side 7

7.2.07

Kirkehøiskole kl- 19.50, se side 2

15.2-07 Eftermiddagsmøde kl. 14'00, se side
14.2.07 Kirkehøiskole kl. 19.50, se side 2

l0

1.4-o7

Festligt palmesøndagsoPtog kl' 9'50
og -gudstjeneste kl. I0 30 for alle inter-

hiørnet af Søborg Hovedgade og . . ..
Dyssegårdsvej kl 9.30 og følges ad til kirken
rn'"a d-otte palmegrene og ei meget sødt
aesel. Kl. 10.50 er der familiegudstjeneste
med et lille kirkespil ved minikonfirmanderne. Efterfølgende er der kirkecafd i
sognegården.

2al.o7 Miniorgelkoncert efter høimessen

Diakoniens dag se side 4

25.5.07 Koncert med Københavns Kammerensemble kl. t5.oo, se side 7

eiseiede, voksne som børn. Vi mødes på

24.1.O7 Offentligt menighedsrådsmøde
kl. 19.50 i sognegården

4-2.07

rokost eft er gudstjenesten.

Pris 35 kr. ekskl. drikkevarer'

lo.4.o7 Eftermiddagsmøde kl. 14.00,

se side 5

18.4.07 Offentligt menighedsrådsmøde
5

kl. 19.50 i sognegården.
2g.4.O7 Kantategudstieneste kl. 15.00, se s' 7

Konfirmationer i 200s
Cår du i 7. klasse og vil gå til konfirmationsforberedelse til naeste vintel så skal du og/eller dine forældre
tilmelde dig på kirkekontoret i uge 22 og23 i 2OO7.

Medbring din dåbs- eller navneattest.
Vi åbner for tilmelding ved personligt fremmøde tirsdag den 29. maj kl. 16, efter først-til-mølle princip.
Konfi rma ndu ndervisn ingen foregå r

i

to hold torsda g

morgen kl. 8.00 - 9.4O, og et eller to hold torsdag
eftermiddag. Der er plads til 22 konfirmander på
hvert hold. Tidspu n ktet for efterm iddagsundervis-

I Dyssegå rdski

rken

ha r vi fael lesu

ndervisn

i

n

g

hvi I ket

vil sige, at begge præster underviser sammen og
på skift. Fællesundervisningen betyder også, at
begge præster medvirker ved alle konfirmationer
som i 2008 er fastsat til: Kristi Himmelfartsdag den
1

.

maj og søndag den 4. maj. Begge dage kl. 10.00

og 12.00.
Ved konfirmationerne er der plads tll hEst 20
konfirmander pr. gudstjeneste.

ningen fastlægges, når vi kender konfirmandernes
skoleskema.

"Nøi, defr fior børnl"
2,12.06 kl. 10.00 til I 5.00 Julemarked

Goddag og farvel
til kirkesangere

6.12.06 kl. 17.00

Vi måtte desværre tage afsked med vor sopran

Adventsgudstjenste f or børn

29.12.06 kl. 15.00 til t7.oo Julefest
7.1.o7 kl. 10.30
Hellig tre kongers familiegudstjeneste.

ta.2,o7 kl. 14.00
Børn efa

stelavns-gudstjeneste

1.4,O7 k|.9.30 og 10.30
Festligi palmesøndagsoptog og -gudstjeneste
L

læs mere side

lo

gennem 6 år, Hjørdis lacobsen, som ud over sin
sanglige karriere er blevet formand for DRs Vokalensemble og dermed så travlt optaget, at der ikke
iængere b iver tid ti kirkesang. Vr har glædet os
både over Hjørdrs' smukke sang og hendes altid
venlige og imødekommende vaesen.

Heldigvis

er det endnu

en

gang lykkedes os at engagere

en første

klasses

sanger;

Maria Lantz, som også
sopran

i Radiokoret.

er

Maria er

tiltrådt pr. 1. oktober, og

vi

glæder os til samarbejdet.

Steen lindholm

Bidrag til kirkebladet via netbank
I dette nummer af kirkebladet er der ikke
indlagt giroko4 fordi det efterhånden er blevet
uforholdsmæssig dyrt at få dem trykt og ilagt.
Det vil dog stadig være muligt at give et bidrag til
bladets drift også fremover.
Det kan gøres på 6n af følgende måder:

- c,,'erførse via netbank tii konto i Danske Bank:

reg,4l90 konto 4190 4fOB5f

- ndbetal

ng i bank eller på posthus til konto
Danske Bank: reg.4190 konto 4190 470857
- betaling kontant til kordegnen i kirkekontorets
i

åbn ingsttder.
Tak

for en god gave!

il

Efterå rets m in ikonfirmander
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