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Menighedspleiens

Under regntunge skyer kørte vi ud af byen og ud

i det grønne. Da bussen nåede

Storebæltsbroen

begyndte solen at titte frem mellem skyerne, og da
vi spiste frokost i Christianskirken i Fredericia havde
solen fået overtaget og skinnede varmt på os. I løbet af de neeste dage var der byger, og vi oplevede
også et tordenvejr med kraftigt regnskyl en morgen, men da stemningen og samvaeret mellem os
alle var så godt på hele turen, syntes vi, at solen

Allerede den første dagvarfuld af nye indtry( og undervejs fortalte Steen Johansen om alt det vi så og
krydrede sine ord med hyggelige og selvoplevede
historier. I Fredericia gik vi en lille tur på voldene og
så statuen af den tapre landsoldal Derefier gjorde
vi et laengere ophold ved Kalø sloisruin, hr,or man
kunne gå ad den brolage vej til ruinen med udsyn

til de graessende køer på strandengen. Der var
også et ishus! Da vi nåede grænsen

2

I løbet af de naeste dage besøgte vi også Knebel
kirke med Bjørn Nørgaards alterparti og Thorsager
kirke, som er en rundkirke og Dråby kirke, som var

skinnede hele tidenl

Forsidebillede: Clade ',a.r'e

overtog Brita mikrofonen og fortalte om landskabet
og husene og sine barndoms- og ungdomsminder.
Vi kørte forbi hendes barndomshjem og så Egens
kirke, Danmarks næstmindste kirke, hvor Brita blev
døbt og var blevet viet til Steen i et forrygende
,l955.
snevejr en martsdag i

iil

Molboland

:: ^: :.: -'.

den største. Sidst på eftermiddagen den første dag
ankom vi iil Ebehoft Parkhotel, hvor Cre*re og Jørgen Nørgaard tog irnod os og hvor vi skulle bo de
næste 3 dage. Hver rnorgen fik li en stor og dejlig
bu"rrei og hr.rer aiten

en god middag. Om

hgede vi os pa hotellet med

aPrenen

sang og oplæsning og srnå erindrinpglimt ved dehageme. Der
var også en swimmingpool, hvor vores chauffør
Robert iog sin morgensvømmetur og blev holdt
med selskab af et par morgenfriske damer.

æs s Ce 5.

Vandet ud for Mols hedder Middelhavet, fortalte
Brita, fordi det er så blåt, og ved Sletterhage {yr
på Helgenæs fik vi en rigtig panoramaudsigt over
havet. Vi vandrede op på Ellemandsbjerget og
havde en fin udsigt til Samsø og Hjelm.

En dag kørte

vi ind

de rigig små

og glasmuseet ved vandet. På mus6ets caf6 nød vi
kaffen og den hjemmebagte tærte, som var meget
laekker! På vejen hjem besøgte

og blev vist rundt

vi Rosenholm slot

i gemakkerne, hvor julekalen-

deren "Jul på slottet" er blevet optaget.

Vi sluttede i Nørremarks-

på

grusveje

kirken

i

i

Vejle og indtog

'bjerglandskabet" og
kom til en all6, hvor et

de medbragte velsmurte
madpakker og menig-

par store træer gjorde al

hedsrådsformanden fortalte om kirken.

videre fremfaerd umulig.
Robert måtte bakke ad
den smalle snoede vej
og klarede det uden en
skramme

klappede

Da vi kom hjem var vi
enige om, at vi havde

- og bagefter
vi lettet alle

haft en rigtig dejlig og udbytterig tur, og vi takkede
vores chauffør Robert for
hans behagelige og sikre

sammen!

van- kørsel. Men først og fremmest skal Brita og Steen
drehjemmet serverede en god frokost, og vi så sta- lohansen have en stor og hjertelig tak for deres
tuen af redningsmanden Søren Kanne på torvet. tilrettelæggelse af turen og alle de spaendende
Vi kom også til Crenå, en hyggelig by, hvor

oplevelser!
Den sidste eftermiddag slentrede vi rundt i Ebeltoft
og besøge det smukke lille rådhus i bindingsværk

Lisbet Rømer

Den lille sensommertur
Tirsdag den I I. september kl. 9.00
'Årets tu/' var turen til Ebeltoft.
Vi håber:, sensommerturen må
blive en god optal« til vinterens

Malergarden. Vi nyder synet af
herlighederne, går en tur i den
smukke have eller Iangs foldene

møder.

med skotsk højlandskvæg ned

Turen går mod Holbæ( hvor
vi får mulighed for at se Tveje
Merløse Kirke, der blev bygget

til Lammefjorden. I caf6en serveres smØrrebød og inden

i

ll0O-tallet

-

afgang kaffe/the og kage.

kaldet Kløfte

Afgang fra Dyssegårdskirken

Merløse. Den betegnes som en
af Sjællands maerkeligste kirker.

Næste mål

er

kl.

9.00, hjemkomst ca. kl. 16.00.
Prisen

Malergarden.

er ]50

kr. elskl. drikke-

varer.

til

Kunstnerfamilien Swanes maleriske hjem med fami- lilmelding
kirkekontoret senest tirsdag den
liens malerier blev i 2004 overdraget til Odsherreds 4. september kl. ,l3.00.

Kunstmuseum. Der

vil blive fortah om livet på

Musik og salmesang for de allermindste
Al forskning peger på, at man ikke kan begynde
tidligt nok med at styrke den kreative del af det
lille barn. De sange, som I foraeldre synger, vil følge

jeres barn livet igennem. Den bedste stemme i
jeres barns ører er lyden af fars og mors stemme.
Derfor er der intet krav
om, at man skal kunne
synge godt for at deltage

i

klangspil og andre fine sansevækkende virkemidler
i undervisningen.
Vi er så heldige at musikpædagog, cand. phil. Karin Mortensen kommer til Dyssegårdskirken for at

lede babysalmesangen i efteråret. Undervisningen,
som bliver 10 gange å
1 time, foregår i en lille
gruppe med omkring 10

fædre/mødre eller evt.
en anden, som barnet
kender. Nye hold begynder mandag den 10.
septembel kl. I +. for de

babysalmesang. Alle

fåq uanset kvalifikationer,
styrket deres kunnen, og
i faellesskab kan man ud-

føre lang mere.
Lektor ved det kg" Dan-

ske

mindste babyel, og kl. 15

for de lidt støne babyer.

Musikkonservato-

rium Anne

-

Mette

Yderligere

Riis

sige/'Sang

udtrykker
følelser og er den mest
direkte og udtryksfulde måde, voksne kan kommunikere med barnet pål Med alle sanser åbne synger
vi salmer og sange, vi bevaeger os, mens vi synger,
danser og leger" Det er en enestående mulighed for
indholdsrig samvær med dit barn. Der kræves ingen forudsaetninger, alle kan deltage. Der anvendes

Ba bysa I mesa n gs gu d sti en

oplysninger

samt tilmelding efter først

til mølle princippet med
navn, tlf. nr. og adresse på forældre samt barnets
navn og alder til Katarine Christensen, sognemedhjaelper i Dyssegårdskirken. Tlf. 22 96 41 30 eller
mail : dyssegaardskirken @ hotmail.com.
Deltagelse koster 300 kr., som indbetales på konto:

4190-4190470857 i Danske Bank.

este

For babyer og deres forældre, søskende, legekammerater og bedsteforældre

-

og for andre som gerne vil opleve en

lille stjernestund i Dyssegårdskirken

I

Dyssegårdskirken går vi nye veje og arbejder
visionaert og målrettet med børn og unge.
For

de allermindste har vi nu den glæde at invitere

til to

babysalmesangsgudstjenester

i

Dyssegård-

Til

babysalmesangsgudstjenesterne

vil vi

synge,

danse og vugge stemningen ind i barnet, så det
oplever med alle sanser. Der kraeves ingen forudsaetningeq alle kan deltage. Tag gerne dem med
som du holder af.

skirken i efteråret.
'l

Det er søndag den 9. september kl. 5 og igen
.l5.
HUSK AT
søndag den 2. december også kl.

Efterfølgende er der en forfriskning i sognegården. Arrangementet slutter senest kl. 16.,l5.

til Katarine Christensen, sognemed-

SÆTTE KRYDS I KALENDEREN.

Evt. spørgsmål

Det er den meget dygige og betagende lektor og
musikpaedagog Anne Mette Riis, som kommer og
leder musikken, sangen og dansen.

hjælper, Tlf. 22964130 eller mail: dyssegaardskir-

4

ken@hotmail.com

Dyssegårdskirken på pilgrimstur
- i Dyrehaven søndagden

t0.juni

Turen begyndte

med gudstjeneste kl. 10.30 i Dyssegårdskirken. Efter gudstjenesten samledes vi i
forhallen og kørte til Mølleåen, hvor vi begyndte at
gå.

Lisbet Rømer, Katarine Christensen og Marianne
Christoffersen skiftedes til at gøre små ophold med
andager for pilgrimsgruppen, hvor vi fik grundet lidt
over ord og begreber som frihed og fællesskab og vi
sang nogle salmer og sange.

Da vi nåede Eremitagen spiste og drak vi af vores
medbrage smuler.
Alt var dejligt grønt på turen, og vejret var med os. Vi
var et glad selskab og vandrede dog stykkevis sam-

Således nåede vi sidst på eftermiddagen tilbage til
Mølleåen. Vi havde da gået 12 km på Dyrehavens
skovstier; og vi hvilede vores fødder og fik hjem-

men istilhed.
Efter en af andagerne fik vi stillet den opgave at

mebag kage og boller til varm kaffe, se billedet
på forsiden af bladet - og derpå kørte vi tilbage til

tale med en anden vandrer fra gruppen, som vi ikke

Dyssegaard.

kendte.

Merete Raben

Efterårets musik
Som mange sikkert ved, er det Buxtehude-år i år.
Den store kirkemusiker, der også i sin egen tid var
så berømf at musikere fra hele

til Mariakirken i Lubeck for

at
blev født i det daværende danske
1701, - altså for 300 år siden.

i

LUbeck står skrevet (i
Diderich Buxtehude - den store

Selv om hovedparten af
LUbec( nåede han dog at være
Helsingborg og ikke mindst

i

i Mariakirken.

Kantategudstjenesten søndag den 18. november klokken l5 vil bl.a. indeholde den berømte Buxkantate "Eders hele værk'i fremføft af Kon-

t

Kor under Steen Lindholm og med
eget kirkekor Der er gratis adgang til

t vigig allerede nu at reservere tirsdag
klokken 20 i kalenderen. på
nemlig Dyssegårdskirkens juog i år har vi efter nogle års pause

I

at genopføre Håndels udødelige oraStor musik med fortræffelige profes-

perioden september til og med

Steen Lindholm. Til denne konceft er
80 kr. Se til sammenligning hvad det

Dyssegårdskirken fejrer vi
efterår. Således vil en række af
som praeiudier og postludier ved

mini-orgelkoncefter vil

om

ligeledes

Buxtehude værker Det bliver,

indledt med en gennemgang af musikken.

musikere samt Koncertforeningens

en Messias-opførelse inde i byen
både på entr6 og parkeringsafgift ved

Steen Lindholm

Gudstienesteliste 2, septembes 2OA7 - 5. ianuar 2008
Søndag den 2I. oktober (20.
Søndag den 2. september (13. s. e. trin.) ;-+
\. )'''
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - luk 1A,23-31
Kirkekaffe

Kl. I7.00 Lisbet Rømer
Stillegudstjeneste

Torsdag den 25. oktober

Søndag den 28. oktober

Søndag den 9. september (14.
Kl. lo.5oVognFrikke-Schmidt- Luk
Kl. 15.00 Vogn

s. e. trin.)

rZil-19 28

Babysalmesangsgudstjeneste

d
-"..-

NOVEMBER

.:1:

Søndag den 04. november (Alle Helgens
Kl. t0.50 Lisbet Rømer - Matt. 5,

Riis

Kirkefrokost

Søndag den I6. september (1s. s. e. trin.)
Kl. I0.50 Lisbet Rømer - Mafi.6,24-34
( rc,. s. e.

T:rn.

Kl. 10.50 Beggekrrkenspræster
Høstgudstjeneste - Kirkef rokost

Søndag den 50. september (17

1-12

il '

il

il

Kl. t9.00 Lisbet Rømer og Ragnhiid Fred
fra Helsingborg

Alle Helgens dansegudstjeneste

Søndag den I l. november (23.
s. e. trin.)

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmidt Luk 14,

s. e. trin.)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Mat.22,15-22

1-11

Ja

Miniorgelkoncert:

.Steen Lindholm

Li nd hol m

OKTOBER

Tirsdag den 15. november
r:l:

Kl. I4.00 Lisbet Rømer
Andagt

Onsdag den 5. oktober
KI. t7.00 Lisbet Rømer

Søndag den 18. november (24.

Stillegudstjeneste

KI. 10.50 Vogn Frikke SchmidL Vatt 9,
KI. 15.00 Vagn

Søndag den 7. oktober (18. s. e. tnn.)
Kl. 10.30 Begge kirkens præster MatI22,34-46
Kirkekaffe
Deltagelse of nye konfirmonder ag deres
forældre med efterfølgende informotion.

3t

D

s. e. trin.)

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - Mark2, 1-12

)t'
)

e.trin.)

l8-26

l-rikke-Schmidt

lt/

Kl. 14.00 Vogn Frikke-Schmidt
Andagt

Søndag den 14, oktober (19.

s.

D

Kantategudstjeneste

Søndag den 25. november
KL l0.30 Vogn Frikke-Schmidt

(sidste s. i kirkeåret)

Mal].25,31-46 )>-

Fredag den 50. november

Tirsdag den 9. oktober

5

dag)

Onsdag den 7. november

) -.,
-lukZll-17 z)

Søndag den 25. september

(21 . s. e. trin.)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - )oh.4,46-53

Filkke-Schddt

Miniorgelkoncert: Sfeen

l-1a ) )

Kl. l9.oo Lisbet Rømer
"Spil dansk"-gudstjeneste
Musikkonservatoriets Børnekor

Onsdag den 5. september

med deltagelse al Anne-Mette

s. e. L'in.t

Kl. Io.3o vogn Frikke SchmidL Maft22,

Kl. l9.oo Lisbet Rømer
Dyssegårdsskolen synger advent ind

)z

Lørdagsdåb

Lørdag den 15. oktober
Kl. 10.50 Vogn fitkl,e :chmidr

Lørdag den 8- september
Kl. 10.50 Vogn Frikke Schnidt

Lørdagden I0. november
Kl. lo.5o Lisbet Rømer

l.;

Lørdag den 8. december
Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt

Tirsdag den 25. december

DECEMBER

l-

Kl. 10.30 Vogn t-rikke-SrhmidL- lol.

Søndag den 2. december (1. s. i advent)
Onsdag den 26. december

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk 4, t6-30
Kirkekaffe.
Kl. I5.o0 Lisbet Rømer
Babysalmesangsgudstjeneste
med deltagelse al Anne-Mette Riis

Søndag den

,h

Søndag den 15. december (3. s, i advent)

s. i advent)

Kl. I0.50 Vogn Frikke-schmidt - Joh 3,25-36
Christmas Carols-gudstjeneste

Mandag den 24. december
Kl. 15.0O Vogn Frikke-schmidt KI. 16.50 Lisbet Rømer

J7

(uleaften)

Lt_)kas

(Anden juledag)

I0. december

(ulesøndag)

IANUAR

.-l:l

Tirsdag den l. ianuar

(Nytårsdag)

Søndag den 6. ianuar

(Helligtrekonger søndag)

Kl. 15.00 Vogn Frikke Schmidt - Matt 6,5-t
Nytårskur

Luk 1,67-80

Søndag den 25. december (4.

3-/

Kl. I0.50 Lisbet Rømer - MaII 2,13-23

Kl. I0.50 Vogn Frikke-schmidt - Marr25, t-13

-

t,t-14

Kl. I0.50 Lisbet Rømer - MaII 10,32-42

Søndag den 9. december (2. s. i advent)

Kl. 10.50 Lisbet Rømer

eceg)

j

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Mafr2J3-23
Hellig Tre Kongers familiegudstjeneste

3t

2,1-14

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssegå rdsvei t 9, 2900 Hellerup, www.dyssegaa rdski rken.d k
Sognepræst Vagn Frikke-Schmidt
Dyssebakken B, 2900 Hellerup

rlf.45 41 08 59.

Organist Steen Lindholm
Fax 45 42 54 55.

Brita lohansen

Tlf.39 75 01 I I . Fax 39 75 01 0t

E-mail: lindholm@postS.tele.dk

rlf.39 67 16 54.

Sognemedhiælper
Katarine Christensen
Tlt 45 88 41 30,22 96

Dyssegård Sogns Ungdomsforening:
Kasserer Christian Tatmose

Dyssegård Sogns besøgstjeneste:

E-mail: vfs@km.dk
Træffes tirsdag kl. I6-tB, onsdag{redag

kl. 12-13, i øvrig efter aftale.
Mandag er fridag.

4t

50.

dyssegaardskirken@hotmail.com

Sognepræst Lisbet Rømer
Dyssegårdsvej

1

1

TIf. privat:

Sekretær Anders Tagmose

rlf.22 97 32 49.

6, 281 O Dyssegård

Ilf.3975 0t 03. Fax 39 75 Ot

rlf.24 83 95 84.

Kirketjener Seyed V. Hashemi
12 23 07 Træffes kl. 9-12

flf.28

01

39 66 40 66

mandag er fridag.

Vind i Sejlene: Rasmus Haahr
Ilf.26 81 46 0t.

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

't

9- Mandag, onsdag og

torsdag kl. 10-1 1, tirsdag kl.

t6-tB.

Fredag er fridag.

Menighedsrådsformand
Ole Andkjær Christensen
Ellebakken I 1,2900 Hellerup
Tlf.39 62 59 22.

Tirsdagstræl:
Aase Grundtvig
tlf.39 67 28 20.

E-mail: oleand(aer@mail.dk

FDF-Gentofte - Kredsledelse:
Line Brinch Christensen
Tlf.32 87 3t 20.

KIRKEKONTORET

Kordegn Elisabeth

Rehling
Hellerup

Dyssegårdsvel 19,2900

Tlf.3975 01 00.

Fax 39 75

0t

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

mandag{redag kl. 9.45
kl.

1

6-] 8 og lørdag efter

-I

Kirkeværge Benny Møller
Tlf.39 69 64 99.

E-mail: Line @fdf.dk

Ot

Træffes

3, tirsdag

aftale.

tillige

Dyssegård Sogns Menighedspleje:
Formand Lis Juul
Tlf.

39 67

B

I

08.

7

Legcstuen Mogengry
fylder 2 år
Velkommen til fødselsdagen som
feires tirsdag den 4. september
I legestuen mødes vi hver tirsdag kl. 10 - l2 undtagen i skolernes ferie. Hver gang er der kaffe og the,
lidt frug og grØnt samt fællesspisning af medbrag
mad. Der betales 20 kr. pr. voksen - og overskuddet
benyttes til at indkøbe gedigent legetq.
Spørgsmål kan rettes til Bente lensen, ll1-39612101
eller på mail: dyssegaardskirken@hotmail.com

Udstillinger
Udstillingsudvalget arrangerer

to

udstillinger

i

sognegården her i efteråret.

I september har vi en udstilling med malerier af
Vibeke Hvilsted, som bor på Knud Rasmussensvej. Vibeke Hvilsted har ikke udstillet udenfor hjem-

met før. Vi kan glæde os til store abstrakte billeder
i glade faruer.

Udstillingen vil kunne ses i sognegården
åbningstid frem til den 30. september.

på

Fernisering

i

kirkens

udstillingen bliver søndog den

2. september 2007 kl. 12 til 14.

Minikanfirmand
- det er for børn i
I

l.

klasse

efteråret er der igen minikonfirmander i Dyssegårds-

kirken - det er 3. klasserne fra Dyssegårdsskolen, som
får tilbudet.

Børn fra Munkegårdsskolen bliver inviteret til at
komme i kirken i starten af januar 2008. Foraeldre og
andre er velkommen til at kontakte mig hvis der er
spørgsmåI. Venligst Katarine Christensen.

r:f.22964130.

I

ol«tober udstiller Merete Høeg Laursen
sognegården. Merete udstillede sognegården
efteråret 2OO4. Vi
syntes delngang, at
hendes maleriervar
megetspændende.
Siden da har hun

i

udstillet flere sted-

-

er

og har

i år vaeret
at male til

musik

i

også

med til
klassisk

Vanløse

Kulturhus. Merete

er

under uddannelse på Danmarks
Designskole.
Udstillingen vil kun-

ne ses i

sogne-

Rodløs

gården i kirkens
åbningstid frem til den I8. november 2007.
Ferniseringen på udstillingen bliver søndog den

Tirsdagsdyssen

7.

oktober 2007 kl. 12 til 14.

- det er for børn fta 4. - 5. klasse
Hver tirsdag kl. 14

-

I 6.

Her har vi det sjol,t, vi filter; maler; spiller; strikker;

film, tager på udflug og meget andet - vi finder
meget gerne på noget sjovt. Hvis du har spørgsmål,

ser

så ring til mig rlf . 22964130
Katarine Christensen.

Hvis man ønsker at udstille i sognegården, bedes
man henvende sig til formanden for udstillingsudvalget Otto Mønsted Nlelsen på tlf. sS 67 89 63
eller på mail: otto@moensted.dk

Udvalset Til Kirkerummets
Forskdnnelse
Dyssegård Sogns Menighedsråd nedsatte i 2000 et udvalg

til kirkerummets forskønnelse

(urKD.
Arkitekt Ole Drachmann, fra
Erik Møllers tegnestue, har
udarbejdet et skitseprojekt til
modernisering af kirkerummet. Der skal imidlertid også
være plads til kunst i kirken.
Udvalget har derfor i nogen
tid arbejdet med at finde

frem

til en kunstner som

kan udføre en kirkeudsmyk-

ning som vil passe ind

i

Dyssegårdskirkens enkle og
smukke kirkerum.
UTKF har været på en studie-

tur til Fyn for at kigge
vaerker af

på

Fra venstre mod højre: Poul Ebbe Nielsen (MHR), Ole Andkjær Christensen, næsten skjult (MHR), peter Bjerrum (MHR), peter Brandes (kunstner), Ole Drachmann (arkitekt) og Anni Scherling Andersen (MHR).

den kendte kunstner Peter Brandes. Det UTKF påtænker at lade Peter Brandes udføre otte

blev et meget givende besøg. Peter Brandes

førte

bibelske glasmalerier på kirkens ruder samt opstille

udvalget ind i sin spaendende kunstverden. På en skulptur i koret i kirkerummets venstre side.
billedet ses medlemmer af udvalget sammen med
Peter Brandes og Ole

Bidrag

Drachmann,

til Menighedspleien

via netbank
dette nummer af kirkebladet er der ikke indlag girokort,
fordi det er blevet uforholdsmæssigt dyrt at få dem trykt

Vagn Frikke-schmidt

Udgivet af menighedsrådet
Ansvarshayende: Lilli Sohn Thomsen,

I

Mogens Laursen, Elisabeth Rehling og

og ilagt.

Vagn Frikke-Schmidt

Det vil dog stadig være muligt at give et bidrag til
menighedsplejens arbejde også fremover

Hjemmeside: www.dyssegaa

Det kan gøres på 6n af følgende måder:
- overførsel via netbank til Nordea Bank,
reg. 01

1

1, konto

rdski rken.dk

Layout og tryk: MKom Danmark

0306299093

- indbetaling i bank eller posthus til ovennnaevnte konto
- betaling kontant til kordegnen i kirkekontorets åbningstider.

Tak for en god gave!

Stof

til

næste kirkeblad skal være

indleveret den 15. november 2007
(Perlode ianuar - april 200S)

Det sker
Fernisering. Kl. l2

til

14. Se side 8.

Legestuen Morgengrys 2 års
fødselsdag kl. lo til 12. Se side
7.9.O7

hjemmegjort marmelade, brød eller boller.
Den flotteste og mest fantasifulde gave får
en pæmie.

:.i;i

SEPTEMBER

Efter gudstjenesten er der festlig
komsammen i sognegården med
. frokost, 25 kr. for voksne, l5 kr for børn,
små børn gratis
. folkedans for både små og store
. kaffe og kage
. auktion over høstgaverne. Pengene går til
børne- og ungdomsarbejdet ved
Dyssegårdskirken
Arrangementet slutter omkring kl. I4.00.
Tilmelding til kirkekontoret senest 21.9.

B.

Gentoftenatten kl. t8-25
Sang dans og trommer
Kulturnatten i år inviterer til et festligt
indblik i Vestafrikansk kultur.

Kl. 18.00-l9.oo Dyssegård bibliotek
Skattejagt for hele familien i lokalområdet:
Find lækre smagsprøver og smag på mad
fra Vestafrika!
FDF og Dyssegård Sogns Ungdomsforening
medvirker.

Kl. 19.00-19.45 Dyssegård bibliotek

kl. 13.00.39750r00.

50.9.07 Miniorgelkoncert- Kl. I 1.45.

OKTOBER

i:r:

til

Yawo Sylvester Agbedoglo underholder de
3-6 årige med afrikanske historiel sanSe oB

7.10.07 Fernisering. Kl.

trommer.

9.10.07 Menighedsplejens eftermiddagsmøde

Organist Søren Andreasens kvartet
medvirker (klaver, saxofon, bas og solist).
2

2l.l

5-22.1 5 Dyssegård

14. Se side 8.

Cand. theol. lnger Lise Mikkelsen fortæller
Steen Steensen Blichers egen livshistorie.
Den er spændt ud mellem hans skønlitteraere forfatterskab og en engageret indsats
som praest og samfundsborger.

Kl. 2o.oo-2 I .00 Dyssegårdskirken
Kom og syng med på nye salmer og sange.

Kl.

12

Kl. 14.00.

Kom og vaer med til at synge, spille og
danse til livsglade rytmer.

l.l

bibliotek

Sylvester and ROOTS med rytmer der er
svaere at sidde stille til.

I1.9.07 Menighedspleiens lille sensommertul
5e slde 5.
I

Se side 5.

0.o7 Pilgrimsvandring
Vi mødes til højmessen kl. lo.3o.
Herefter kører vi i private biler til området
ved Dyrehaven og Jægersborg Hegn. Vores
vandring vil vaere på l2 km. Medbring gode
sko, lidt godt at spise og drikke på turen
samt godt humør. Efterfølgende kører vi
tilbage til Dyssegårdskirken, hvor der
serveres en dejlig suppe med godt brød til

9.9.07 Offentligt menighedsrådsmøde
kl. 19.50 i sognegården

blot 25 kr
Af hensyn til planlægning er der tilmelding
gerne i god tid, dog senest fredag den 1 9.
oktober til dyssegaardski rken@hotmail.com

25.9.07 Høstgudstjeneste kl. 10.30

ogtlf.22 96 41 30.
Marianne Christoffersen, Merete Raben
og Katarine Christensen.

NOVEMBER
4.1

:.i;I

1.07 Alle Helgensgudstieneste
Frokost efter gudstjenesten, som er
kl. 10.30 som sædvanlig. Pris 35 kr.

Medbring meSet gerne høstgaver til
gudstjenesten, feks. fra haven æbler,
pærer, kartofler, rødbeder, blomster, eller

t0

ekskl. drikkevarer.
Tilmelding til kirkekontoret senest fredag
,]3.00.

den 2. november kl.

Il.II.07 Miniorgelkoncert.
l 3.

Kl. IL4S. Se side 5.

l L07 Menighedsplejens eftermiddagsmøde
Kl. r4.00

I 1.12.07 Menighedsplejens

"Et jaevnt og muntert virksomt liv på jord".
For missionær, missionssekretær og

Traditionen tro indbyder vi til ind-under-jul
middag: flæskesteg m. tilbehør, risalamande med mandelgaver, lotteri og
lignende. Vi håber, i ord og toner, at skabe
forventning om julens glædelige budskab.
Middagen koster 50 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding til kirkekontoret senest
1.12. kl. 13.

generalsekretær Jørgen Nørgaard pedersen,
blev missionsvejen saerdeles broge! til tider
vanskelig og ofte også inspirerende. Han vil
fortælle om mødet med mennesker fra alle
hjørner af verden, om kirkeliv og mission,
om et liv i vidnesbyrd og tjeneste.

2l.l l.o7 Offentligt

menighedsrådsmøde

kl. t9.50 i sognegården
25.1L07 Adventsmarked kl. I t-4S

til l5

Kom og prøv hjertetræet. Cevinst hver
gang. Der er salgsbod med fine håndlavede
ting fiskedam, amerikansk lotteri og
bogsalg.

Desuden saelges julestjerner, dekorationer,
adventskranse m.m.
Der kan købes en let frokost, gløgg og
aebleskiver, vafler, kaffe og te.
FDF og minikonfirmanderne medvirker.
Vi efterlyser hjælpere til Adventsmarkedet.
Har du lyst til at hjaelpe eller evt. bage en
kage, lave marmelade eller andre hjemmelavede ting, ring til Mogens Laursen
tlf. 39561946 eller 2585 I 946.
E-mail: mogenslaursen@tele2adsl.dk

Iulemiddag

KI. r5.00

ll.l2.O7 Julekoncert. Kl. 20. Se side

5.

28.12.07 Julefest kl. I5 til l7
Velkommen til en traditionsrig
og festlig eftermiddag med
sang og musik, dans om
træet, underholdning og
meget mere...
Og, hvis vi er heldige,
kommer selveste julemanden
på besøg.
En dejlig eftermiddag for små
og store, hvor der er noget for både øjne
og Ører, og hvor vi også får lidt godt at
sPrse.

Entr6 20 kr pr. næse, stor eller lille.

1.1.08

Nytårskur kl. t5
Efter højmessen, der denne dag finder
sted kl. t5, samles vi i sognegården, hvor vi
over en forfriskning får lellighed til at ønske
hinanden godt nytår.

6.I.08

HelligTre Kongers familiegudstjeneste

kl. r0.50
Bogindsamling.
Ved adventsmarkedet vil der igen i år blive
stort brugtbogsmarked.
I den forbindelse indsamler vi brugte bøger,
der vil blive solgt til fordel for Danmissions
arbejde blandt børn i mange lande iAsien.
Har du bøger, som du gerne vil af med,
ringer du blot til i9 56 47 20, Jørgen
Nørgaard Pedersen og aftaler tidspunkt for
afhentning. Tak.
OverskuddeL g år til Donmission.

Efter gudstjenesten er der festlig Hellig Tre
Kongers komsammen i sognegården i
kirkecåf6en.
Her kan købes en dejlig frokosf som
inkluderer en Calette Des Rois, en
kongernes kage.
Der er "konger for en dag" med kroner,
gaver og gavmildhed.
Tilmelding til kirkekontoret eller
dyssegaa rdskirken@hotmail.com senest
fredag den 4. januar kl. 13.

u

Bededag den

l.

maj kl. t0

Lørdag den 5. mai kl.

Søndag den 6. maj

l0

kl. 10.50

Bededag den a. maj kl. I2

Lørdag den 5. ma! kl. 12

Tålmodige kommende

konfirmander på indskrivningsdagen

