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Den l. matts 2009 sender Dyssegård Sogn igen frivillige indsamlere på
gaden for at hiælpe verdens fattigste i kampen mod sult
lndsamlingen sker i en tid, hvor verdens fattigste presses hårdt af stigende fødevarepr.iser.
Bekaempelse af sult har været en ker-

nesag for Folkekirkens Nødhjælp i
næsten 100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på sult.

FOLKEKIRKENS
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Daglig udmarvende sult er en livsbetingelse for 850 millioner mennesker
kloden over. Sulten påvirker mennesker

Ved sogneindsomlingen i

fysis( mentalt og åndeligt. Sulten gård

gør det umuligt at leve et aktivt liv. Et
underernaeret barn kan hverken lege

2008

fik de 75 indsomlere i DysseSogn 41.037 kroner

i

bøsserne. På londsplon somlede

20.000 frivi I I ige i nd so m lere

eller lære. Er barnet underernaeret

l5 millioner kroner ind til

gennem længere tid, tager både hjernen 08 immunforsvaret skade.

kompen mod oids.

"Vi ønsker en verden uden sult.
DerJor sender vi indsamlere på
gaden den I. marts," siger ind-

samlingsleder Vagn Frikke-Schmidt i Dyssegård Sogn.
'Sidste år nåede vi ud til omkring
75 procent af gadedørene i sognet og samlede 41.037 kroner
ind. I år håber vi at give endnu
flere mennesker mulighed for at

gøre verden

til et lidt bedre

sted.

med i kampen for en verden uden sult! Meld dig allerede
nu som indsamler den l. marts
på kirkekontoret tlf. 3975 0100

Vaer

eller e-mail:
dyssegaard.sogn@km.dk

Vagn Frikke-Schmidt

Planlægningen af Krrkehøjskolen 2009 er i fuld
gang, 08 vil foregå på følgende onsdage 1 1, 1B og

Programmet vil være klar i januar måned. Se
annonce r Villabyerne og på kirkens hjemmeside.

25. februar kl. 19,30. Temaet er fred

Reserver dagene a lerede nu,

og

forsoning.

Dyssegård Sogns \4enighedsråd

Vagn Frikke-Schmidt

Udgivet af menighedsrådet

Thomsen,
Mogens Laursen, Claus Bøye Baun, Otto Møn-

Ansvarshavende: Lilli Sohn

Hiemmeside: www.dyssegaardskirken.dk
Layout og tryk: MKom Danmark

sted Nielsen og Vagn Frikke-Schmidt

Stof

til

næste kirkeblad skal være indleveret den 6. marts 2009
- august 2oo9)

(Pedode maj

2

Medlem af menighedsrådet Poul Ebbe Nielsen udstiller
indtil slutningen af januar måned.

Naeste fernisering bliver

2009 kl. 12,00

søndag den

til kl. 14,00,

I. februar

hvor vi åbner en ny

udstilling af Astrid Schou Pedersen.

Astrid Schou Pedersen har tidlrgere bl.a. udstillet

i

Udlejre Kirke i Ølstykke.
På srn hjemmeside skriver hun bl.a. om sig selv:
født i København i t 94t. Siden jeg var barn
har jeg elsket at tegne og male, men det var først
under mit ophold i Rom sammen med min mand
og børn fra 1978-82, at jeg begyndte at male med
oliefarver. Her lærte jeg en masse om motiver, farver og teknik af kunstmaleren Ceorge Dickerson.
".Jeg er

Jeg har eksperimenteret med mange forskellige
motiver, men især den danske natur og landskab,
inspirerer mig til at male.

Jeg har stor glæde af at saette farver på lærrede!
lave lys og skygger og samtidig lytte til noget god
musik. Jeg håber, det ligefrem kan ses på mine billeder, hvor meget jeg holder af at malel'
Astrid Schou Pedersens billeder vil hænge i sognegården indtil slutningen af marts måned 2009.

Vi forventer derefter, at der bliver en udstilling
om den forskønnelse af kirken, som der arbejdes
med. Reglerne for udstillinger kan ses på kirkens
hjemmeside.

Man kan kontakte udstillingsudvalgets formand
Otto Mønsted Nielsen på tlf. i9 67 89 63 eller
på mail: otto@moensted.d( hvis man vil høre om
muligheden for at udstille.

Traditionen tro, holdt Dyssegårdskirken adventsmar-

delse. Cafden var ligeledes godt besøg, hvor der var

ked 1. søndag i advent. Markedet bugnede af alt

mulighed for at stresse lidt af over lidt mad og en
kop kaffe med kage.

hvad hjertet kunne begære. Bl.a. blev der budt på
adventskranse, nisser, halmfigurer og julestjerner.
Dernæst var der fiskedam for børnene samt gløgg
og æbleskiver. Bogmarkedet var som ahid utroligt
velbesø9, hvor mange fine værker kom i ny besid-

Alt i alt havde vi et par gode timer sammen, og
overskuddet på 22.476,50 kr sendes ubeskåret
til Danmission.

hyggelige ting.

Vi mødes hver tirsdag aften kl. 19.00.
Hvert halvår sætter
ned
sammen, og laver en seddel med
forskellige aktiviteter til de kommende
gange; det kan f. eks. være at vi alle

vi os

en årlig

Vi holder også

grillaften,

og

ikke

at

forglemme, vores superhyggelige
julefrokost hvor der ikke skortes

sammen tager ud og giver den gas

på sjove selskabslege og god
mad. Alle er velkomne, og vi

på Co-Carlbanen, tager i biffen og ser

glæder os meget til at se dig.

en fed film, Iøber på skøjter

på

Kongens Nytorv eller tager ud og vælter kegler

Big Bowl, samt mange, mange flere sjove
4

i

og

Med venlig hilsen fra alle os
i Ungdomsforeningen.

liaditionen tro holder FDF og Dyssegårdskirken fastelavns-

gudstjeneste søndag d. 22. februar
hygge

i

kl.

14.00, med

krypten efterfulgt af tøndeslagning for børnene

i

Dyssegå rdsskolens gymnastilsal.

Vi skal også r år kåre de flotteste kostumer, se prinser,
prinsesser, hekse, drager og mange andre fantasifulde
udklædnrnger.
FDF'erne laver flotte tønder, og udsmykker dem efter alle
kunstens regler. Det bliver helt sikkert en dejlig dag som
altid, hvor vi håber at se dig og din familiel

Et dejligt tilbud fra Dyssegårdskirken for forældre
med børn i alderen omkring 2 - g mdr.
Det er Karin Mortensen som underviser, og næste
hold begynder medio januar.
Med alle sanser åbne synger vi salmer og sange.
Det er en enestående mulighed for indholdsrigt
samvær med dit barn.
Der anvendes klangspil og andre fine sansevirkende virkemidler i undervisningen.
Vi har det sjovt og alle nyder det musikalske samvær og den efterfølgende fælles hygge med kaffe/

te og lidt godt at spise.
Forløbet er over lO gange.

Egenbetaling på

loo fr.

Spørgsmål og tilmelding til Katarine, tlf.2296 4130

eller dyssegaardskirken@hotmail.com

I dag bliver de hellige danse, også kaldet sakrale
danse, cirkeldans eller kirkedans, brugt som en del
af den kristne tro, og det kan nu opleves i Dyssegårdskirken. Karin Mortensen er danseleder. Hver
gang vil vi danse til et tema som passer til årstiden
eller højtiden. De hellige danse er en måde at udtrykke sig på. Der findes trin for sorg, for bøn, for
Iængsel og for livsglæde. Kom og deltag lad os

tage hinanden i hænderne og træde dansen. Vi
kalder på Cuds engle til hjaelp og til at lede os.
Aktuelle arrangementer kan ses på facebook gruppen: Hellige danse - Sakrale danse

den I . onsdag i måneden kl. l9 - 2l .30.
Det koster 50 Kr. for deltagelse.

Vi danser

Søndag den22.februar
Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt
Kl. 14.00 Lisbet Rømer Børnelastelavnsgudstjeneste
Matt. 3, I 3-l 7 Fastelavn

kl. 15,00 Nytårskur. Lisbet Rømer - Luk 2, 21
Nytårsdag
Søndag den 4. januar
Kl. I 0.50 Familiegudstjeneste
Helligtrekongers søndag

Søndagden

Vog

n Frikke-Sch midt

Søndag den

ll.iaunar

Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt - t. s. e.
3 k. Luk.2,41-52/Mark t0,ti-16

Søndag den 8. marts

h.

Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt - Z. s. i fasten
A/att. ]5, 2l-28 eller MatI 13,44-52
Kl. I5.00 Kantate gudstjeneste Vogn Frikke-schmidt
ag Steen Lindholm

Tirsdag den 15. januar
Kl. I4-00 Lisbet Rømer

§øndag den 18. ianuar

Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt - z. s. e. h.
Mini-orgelkoncert - Steen Lindholm

:

Tirsdag den I0. marts
k. toh. 2,

I-

I

KL

I

t4.00

Lisbet Rømer

Søndag den 15, marts

Søndag den 25. januar

KI. 10.50 Lisbet Rømer - 3, s. i fasten. Luk. I LI4-28

Kl. 10.50 Vagn Frikke-schmidt - 3. s. e.
h. 3 k. t\,latt 8,1 t3

Søndag den 22, marts
Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmldf - ]\/idfaste.joh.6, t-15

Torsdag den 29. januar
KI. 19.00 Børne- og ungdomsgudstjeneste
Begge kirkens præster Kyndelmisse

Søndag den

L marts

Kl. 10.50 (skriftemål kl. 10.00) Lisbet Rømer ;' '-il
1. s. ifasten Matt 4,1 11 Sogneindsamling 't'"

Søndag den 29. marts
Kl. 10.50 Lisbet Rømer - l\4att I t, 2-10.

l. februar

Søndag den 5. april

Kl. 10.I0 (skriftemål kl. 10.00) Lisbet Rømer
Sidste s. e. h. : k lvlatt 1 Z l-9 Diakoniens Dag

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Matt.

21

, 1-9 palmesøndag

Torsdag den 9. april

Søndag den 8. februar

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - N/att.26, l7-30 Skærtorsdag

KI. 10.50 Vogn Frikke-Schmidf - Septuagesima
It4att.20,l-16

Fredag den t0. april
KI. I0.50 Vogn Frrkke-Schmidt - Matt.2l,31-56/
[/ar. I 5,20-39 Langfredag

Tirsdag den 10. februar
Kl. 14.00 Vogrt Frikke-Schmidt

Søndag den 15.

februar

:,

;":'

Kl. lo.5o Kirkens fødselsdag Beqge kirkens
præster - Seksagesrma N4ark.4, 1-20 Kirkefrokost

5

''

Søndag den 12. april
Kl. 10.50 Vogn Frikke-SchmørPåskedag

N4ark.

16, t-

B

l,øtdag den 10. ianuar

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt

Lørdag den 14. mails
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt

Lørdag den t4. februar
Kl. 10.50 Lisbet Rømer

Lørdag den 4. aptil
Kl. 10.50 Lisbet Rømer

Mandag den 15. april

Fredag den 8. rnaj

Kl. I0.30 Vogn frikke-SchmØr - L-\ )4, '3-35
Anden påskedag

Kl. 10.50 Vagn Frikke-schmidt Bededag. A/atr. i,

Tirsdag den l4.april

Lørdag den 9, mai

Kl. 14.00 Vogn Frikke Schmidt

KI. 10.00 Lisbet Rømer
KI. t2.00 Lisbet Rømer

Søndag den I9. april
KI. 10.30 Lisbet Rømer - l.

-

Mini-orgelkonceft

I-IO

Konfirmation

Konfirmation
s. e. påske. Joh

20, t3-35

Søndag den I0. mai

Steen Lindholm

Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmidt - Jah. 16,5-16

Søndag den 26. april

Konfirmation

Kl. 10.50 l/ogn Frikke-Schmidt - 2. s. e. påske.
.Joh. lO,l l-16

Søndag den 5, maj
Kl. 10.50 (skriftemål kl 10.00) Lisbet Rømer
3. s. e. påske. )oh. 16,16-22

DYSSEGÅRDSKI RKEN
Dyssegå rdsvei I 9, 2900 Hellerup, www.dyssegaardski rken.dk
SognepræstVagn

Frikke-Schmidt

Hellerup
-75
Tlf.39
01 I . Fax 39 75 01 0t
E mail:r,,fs@km.dk
Træffes: Tlrsdag kl. l6-t8, onsdagfredag kl. 12 13, i øvrigJ efter aftale.
Mandag er fridag.
Dyssebakken 8, 2900
'l

Sognepræst Lisbet
Dyssegårdsvej

1

I

Rømer

Lindholm
Holte

Dyssegård Sogns besøgstjeneste:

Rønnebærvej 82, 2B4O
Telefon: 45 41 0B

i9.

Fax:

45 42 54

Brita Johansen

55

flf_

39

6t

16 54

E-mail: lindholm@post8.tele.dk

Dyssegård sogns Ungdomsforening:

sognemedhjælper
Katarine Christensen
Tlt 45 88 41 30,22 96 4t 30

Kasserei christian Tagmose

flt.24 83 95 84
Sekretær Anders Tagmose

dyssegaardskirken@hotmail.com flf.22

97 32 49

6, 2870 Dyssegård

T11.397501 05.Fax397501

01

66
E mail: lr@km.dk

Tll

Organist Steen

privat: 39 66 40

KirketjenerSeyedV.Hashemi

Vindisejlene:

flf.28 i223

Rasmus Haah]

Mandag

O7.TrællesiKl.g-i2.
er fridag.

fll.26 Bt 46 Ol

TræIfes i praestekontoret,
Dyssegårdsvel 19. Mandag, onsdag

og

Menighedsrådsformand

torsdagkl.l0-l1,tirsdagkl.l6-lB. OleAndkjærChristensen
Fredag er

fridag.

Ellebakken

1

1,

2900

Hellerup

Tirsdagstræf:

AaseGrundtvig
1lI.

sg 67 28 20

rlf.39 62 59 22

KIRKEKoNTORET
Kordegn Claus Bøye Baun
Dyssegårdsvej 19,2900 Hellerup
I1f.3975 0l 00.Fax5975Ot Ot
E-mail:

E-mail:

oleandkjaer@mail.dk

Dyssegård Sogns

Menighedspleje:

FormandLisJuul

dyssegaard.sogn@km.dk Tll 39 67 8t

FDF-centofte - Kredsledelse:
Nis V, Benn
Tlf.60 38 07 06
E-mail: nvb@fdf.dk

OB

Træffes: Mandag-fredag kl. 9.45 -15, tirsdag tillige kl. I 6- I B. Lørdag kun efter aftale.
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lnden for tidsrammerne af det foreliggende kirkebrad byder
Dyssegårdskirken på tre egne musikarrangementer:
Det hele er sædvanligvis afuiklet ved halv-6t tiden,
så man kan nå hjem til frokost. Kom og vær med!

Søndag den 8. marts klokken

l5

har vi kantate-

gudstjeneste, hvor en eller flere udvalgte kantater

indgår

i

en gudstjenstlig sammenhæng

således

som det også oprindeligt var tænkt fra komponisternes side. Dyssegårdskirkens professionelle sa n gere

medvirker. Programmet er endnu ikke lagt, men
reserv6r allerede nu tidspunktet!

Felix Mendelssohns

J.S. Boch

Søndag den 18. januar efter højmessen, dvs.
klokken ca. 11.45, er der atter mini-orgelkoncert.
Steen Lindholm fortæller om og spiller orgelmusik
af J.S. Bach. Vore mini-orgelkoncerter har sin faste
tilhørerkreds, der over en kop kirkekaffe i sognegår-

den får gennemgået dagens værk(er), hvorefter
man går tilbage til kirkerummet og hører musikken.

- onsdag den I4. ianuar kl, tg,lO.
Vi fortseetter hvor vi slap i

efteråre! og vil også
denne gang høre og synge forskellige kendte
og mindre kendte salmer.
Aftenen foregår både i kirkerummet og i den
store mødesal. Der serveres en forfriskning.
Det koster kt. 25,-, som betales ved indgan8en

I

2009 er samtidig 200-året for den store tyske komponist Felix Mendelssohns fødsel. Det fejrer vi naturDyssegårdskirken. Søndag den 19.
april efter højmessen vil mini-orgelkoncerten dreje

ligvis også

i

sig om hans orgelsonater, og senere på året vil Kon-

certforeningens Kor ved en kirkekoncert opføre motetter af Mendelssohn.
Velkommen til vore musikalske begivenhederl

Pilgrimsvandring

forløb som minikonfirmand i Dyssegårdskirken

Der planlægges en pilgrimsvandring til foråret fra
Helsingør Domkirke til Roskilde Domkirke ad den
gamle rute Via Selandia.

foråret 2009.

Orientering kommer på kirkens hjemmeside.
Tilmelding eller spørgsmål kan rettes til Katarine
Christensen på tlf . 2296 4 t 30 eller e-mail dysse-

Vi kommer hele kirken rundt, vi hai det sjovt og
hyggeligt - og oplever rigig meget forskelligt.
lllmelding og spørgsmål til Katarine Christensen. tlf.

gaardskirken@hotmail.com. Desuden kan aktuelle

2296 4130 eller dyssegaardskirken@hotmail.com

arrangementer ses på facebook

-

I

Konger

januar vil der blive uddelt indbydelser.

gruppen: pil-

grimsvandring.

Hellig

I

i

Palmesøndag
fejres i sognegården søndag

den 4. januar efter familiegudstjenesten.
Kom til suppe og en kongernes kage, pris 50 kr.
Børn er gratis. Der vil vaere quiz, konger for en
dag, Iotteri og andet halløj.

Optog med æsel og
viftende palmegrene.
Vi mødes på hjørnet
af Søborg Hovedgade

Minikonfirmand i Dyssegårdskirken

og Dyssegårdsvej
den 5. april kl. 9.50 og følges ad til kirken. Efter
gudstjenesten er der festlig komsammen med
spisning i sognegården for både store og små.
Pris 30 kr. for voksne, børn deltager gratis.

3. klasserne fra Munkegårdskolen inviteres til et

Der er sandelig noget at glaede sig till.

Alle er velkomne,

I den kristne tradition beskrives troens vej som en
vandring hjem til Cud. Workshop ved Lene Skovmark og Hanne Elmo Jensen

Onsdag den

2tjanuar kl.l9-21.50

"lnvitation fra Gud"
Vi ser filmen med cisterciensermunken Thomas
Keatings arbejde med "Centrere nde bøn". Bagefter
vil der være udveksling og refleksion over bønnens
betydning for en trosvej. Entre 50 kr-

Onsdag den 25.marts kl.l9-2l.IO
"Flygte og blive"
Om længselen efter af finde sig selv og Cud. Om
opbrud og overgivelse. Vi vil arbejde videre med
Keatings forståelse af bøn og stilhed.
Vi slutter med at praktisere " centrerende bøn".

Thomos Keoting

Entre 50 kr.

Katarine Christensen
9

a:.

28.01

01.01 Nytårskur

kl. I9.50 Offentligt menighedsrådsmøde
i sognegården.

efter gudstjenesten, som denne

dag finder sted kl. I5.00.

29.01
04.01

Kyndelmissegudstjeneste kl. I9.00

Hellig tre kongers familiegudstjeneste

Lys-gudstjeneste arrangeret af dette års konfirmander i samarbejde med begge kirkens

kl. r0.50

præster.

Kom til suppe og en kongernes kage, pris 30
kr. Børn er gratis.
Der vil være quiz, konger for en dag, lotteri
og andet halløj.
Alle er velkomne.

Efterfølgende er der hyggeligt samvær og et
let traktement i sognegården.

o4.O2Offentligt møde kl. t9.Io
Arkitekt M.A.A. Ole Drachmann, Erik Møllers
Tegnestue og Billedkunstner Peter Brandes
praesenterer deres forslag til Dyssegårdskirken kirkerumsfornyelse. Der vil blive
mulighed for en drøftelse.
An angør : Udvalget Til Kirkeru mmets
Forskønnelse.

15.01 Eftermiddagsmøde kl. t4.00
Vi havde i 2005 besøg af forfatteren Aggi
.Jensen, der fortalte om Iivet i en baggård.
Siden har hun forfattet to bøger:
Kaerlighedens styrke og Sensommer.
Disse to bøger vil Aggi Jensen fortælle om.

14.01 Salmesangsaften,
18.01 Mini-orgelkoncert,

t0

(se side B)
(se side 8)

10.02 Eftermiddagsmøde
Sognepraest Ken
Nørgaard Pedersen har medbrag sin guitar
og vil både spille og fortælle om sit Iiv med
musik og kristendom. Han vil tage os med
på en musikalsk rejse. Rejsen går fra Mellemøsten over forskellige stationer, bl.a. Dyssegård, og ender i Hjermind præstegård ved
Bjerringbro. Tirsdag den l0. februar kl. I4.OO

I t.O2Kirkehøjskole, (se side 2)

18.05k1.

t9.I0 Offentligt menighedsrådsmøde

i

sognegården.

05.04

Festligt palmesøndagsoptog kl. 9.50
Vi mødes på hjørnet af Søborg Hovedgade

og Dyssegårdsvej og følges herfra til kirke (se
mere på side 4 eller 5).

15.02 Kirkens fødselsdag
f

fejres med en god
rokost eft er gudstjenesten.

Pris

35 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til kirkens kontor senest fredag

den 13. februar kl. t3.OO.

I8.02
22.02

Kirkehøjskole, (se side 2)
Børnefastelavnsgudstieneste kl. I4.00
(se side 5)

25.02 Kirkehøjskole (se side

0I.05

2)

Sogneindsamlingtil
Folkekirkens Nødhjælp, (se side 2)

08.05

14.o4 Eftermiddagsmøde kl. I4.oo
Skuespilleren Chr. Steffensen, som hører til
Dyssegård sogn, vil delagtiggøre os i en
kollage i ord og tonel med tekster af:
Benny Andersen Halfdan Rasmussen
Piet Hein og PH

Kantategudstjeneste, (se side B)

19.04

Mini-orgelkoncert, (se side

i

B)

kl. 19.50 Offentligt menighedsrådsmøde
i sognegården.

I0.05

Eftermiddagsmøde
Tidligere domprovst Arne Bugge fortaeller om
C. L. lpsen "Hellerups grundlægger'i som i
slutningen af l BOO-tallet opkøbte grundene
ved Hellerups sydlige strandvej og skabte

en millionformue, som han anvendte til en
storstilet velgøren hedsindsats blandt Københavns fattige. Tirsdag den 10. marts kl. 14.00

II

l. søndag i advent, den 50. november indledes den 4-årige periode for det
nye menighedsråd, medlemmerne er:
t. Ole Andkjær Christensen, Ellebakken I t,29OO Hellerup
2. Steen Borup-Nielsen, Hagens

3. Karsten

A116

48,

2900

Hellerup

Cosvig Jensen, Dalstrøget 127, 3.mf., 2B7O Dyssegård

4. AnniWill,

Ellemosevej

130,2900 Hellerup

5.

Steffen Stadeager, Merianvej 19,2gOO Hellerup

6.

Carl Henrik Larsen, Almindingen

7.

Peter Bjerrum, Tuborg Havnepark lO,

26,2870

Dyssegård

5.th.,2900 Hellerup

B. Otto Mønsted Nielsen, Almindingen 6G,2BtO Dyssegård

9.

Poul Ebbe Nielsen, Mindevej

'lO.

Anni Scherling Andersen, Ellebakken tO, 29OO Hellerup

I

l.

24,2870

Dyssegård

Stine Sæther Uldal, Ellemosevej 76, 29OO Hellerup

Suppleant:
12. Anne Katrine Sylvest, Hjemmevej 51 , 2BtO Dyssegård

Medlemmerne er valgt uden afstemning da der til valget kun var indleveret 6n liste.
Det skal endvidere bemærkes, at antallet af valgte menighedsrådsmedlemmer ikke længere, som i
den foregående menighedsrådssamling, er '14. Rådet består nu kun åf t 1 valge medlemmer idet der
er foretaget en lovændring, som har betydning for dette forhold. Antallet af menighedsrådsmedlemmer bestemmes nu efter antallet af folkekirkemedlemmer i sognet og ikke som tidligere i forhold til
antallet af indbyggere.

