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Cår du i 7. klasse og bor i Dyssegård Sogn og geme
vil konfirmeres i maj 2010, kan du melde dig til
konfirmationsundervisning fra tirsdag den 25. maj
2009 enten ved at en af dine foraeldre og du selv
tilmelder dig på kirkekontoret i åbningstiden eller

udfylder tilmeldingsblanketten på Dyssegårdskirkens hjemmeside, www.dyssegaardskirken.dk

Vagn Frikke-Schmidt og en konfirmandlærer
har undervisning i 2 hold torsdag morgen kl. 8.00
- 9.35.
Konfirmation for konfirmander fra disse undervisningshold vil foregå enten Kristi Himmelfartsdag,

:r',.:.: ::-

13.

-='') -. -.'

-!
- z )l k

10.30 eller søndag

l

Lisbet Rømer har undervisning i 2 hold torsdag
morgen kl. B 00 - 9.35 og torsdag eftermiddag kl.
16.(l(l - l/.-55. Kontrrmatron tor kontlrmander tra
disse undervisningshold vil foregå lørdag den 15.
maj2010 kl. 10.00 og kl. 12.00.
På grund af den store årgang af konfirmandel an-

moder DyssegårdskLrkens pr.ester om, at konfirmander/forældre tilme der sig trl konfirmation
i

bopælssognet.

Udgivet af menighedsrådet
Ansvarshavende: Claus Bøye

Baun,

Otto Mønsted Nielsen og Vagn

Frikke-Schmidt Layout og tryk: MKom

til

Hjemmeside: www.dyssegaardskirken.d

næste kirkeblad skal være indleveret den 6.
(Periode September - december 2009)
Stof

2

juli 2009

Danmark

U

stilli ng i sognegården

Vi havde forventet at vi ville kunne præsentere op-

lægget fra Peter Brandes
ner r Toraret 2uu9.

til udsmykning af

kirken

lmidlertid er processen med fornyelse af kirken
ikke nået så langt, at vi kan præsentere et forslag.
Vi har derfor forlaenget udstillingen af Astrid SchouPedersen til foreløbigt omkring 1. maj 2009.

Næste udstillere vil blive omtalt på kirkens hjemmeside så snart de er på plads. Ferniseringeme vil
tillige blive omtalt i Villabyerne.
Udstrllingsudvalget vil opfordre andre til ai melde
sig som udstillere.
Blandt reglerne for udstillinger må vi gøre opmærksom på, at Kirken er ikke forpligtet til at købe udstilleres værker; og ved køb og salg i øvrigt skal der
træffes aftale direk're mellem køber og udstiller.
Regleme for udsiillinger kan i øvrig ses på kirkens
hjemmeside.
Kontakt ud*illingsudvalgets formand Otto Mønsted
Nielsen på iif. 59 6-t 89 63 eller på
mail: otto@moensied-dk

To spændende

forårskoncerter

Som tidligere i-::l'= . =. -: -: I : : ': Ta"
vi i år 200-året for ce^ ii--: .:.= .:^^:l
.-. rnist Felix Mendelssol-r: '-,-::
gerne kunne i januar ^td1q-

-c': =- :.. .=
son :.=- :<

Mendelssohn orgelværker
postludier, og der har vaeret
orge koncert, ligeledes
Mendelssohn.

med

=-

væT<e

: :'

elskede stykke kirkemusik af Mendelssohn,

"Hdr mein Bitten', hvor Pernille Madsen
er sopransolist. Efter planen skal Koncertforeningens Kor indspille progammet på
cd i efteråret 2009.
Søndag den 17. maj er Norges national-

mangestemmigt kor. Koncertforeningens

dag, men det er også den dag hvor Københavns Kammerensemble præsenterer
sit koncertprogram forud for en Polensturn6. Det sker klokken 15.00, hvor man
bl.a. kan høre barokmusik af iohann Chri-

Kor og Steen Lindholm opfører en række af

stian Bach og Vivaldi.

Nu er turen kommet til korvaerkerne, utrolrg flot klingende og velskrevet musik for

de mest berømte motelter ved koncerten

tirsdag den 28. april kl. 20.00. I

pro-

grammet indgår også det måske allermest

Der er gratis adgang
certer,

til

begge kon-

Ligesom mange andre kirker rundt om i landet har
Dyssegårdskirken indledende konfirmations-forberedelse som et tilbud til alle elever i 3. klasse på
Dyssegårdsskolen og Mun kegårdsskolen hen holdsvis efterår og forår.

I.

26, august starter vi et forløb for
fra Dyssegårdsskolen.

klasserne

Formålet er at give børnene en række oplevelser for
alle sanser. Det vil gøre dem fortrolige med kirken,
praesterne og gudstjenesten. Frem for alt vil det give
dem et forhold til det kristne budskab: næstekærlig-

heden.

Over l5-20 gange , , . :.^-:- :: sang, kreativitet
og skovtur sa: .es -æ:..' ^ .=' - -, iag 14.50 ,16.30

om de blbe ske fonæ, rnge: og Fadenror.

Tilmelding: til Katarine Christensen på mobiL: 2296
4 I 30 eller mail : dyssegaardskirken@hotmail.com

Pilgrimsvandringer
Traditionen tro,

ja

pilgrimsvandring

i

faktisk

for 5.

gang,

:: :.-

reg, D,--^e
gang begiver vi os ud på den gamle pt grtrsi--.. . .
Selandia, som er blevet afdaekket og kc:a:.
==
Dyssegårdskirkens

Foreningen Danske Santiago-pilgrimme.
Se

www.santiagopilgrimme.dk

Ruten er den danske del af den lange rute fra
ros i Norge over Vadstena i Sverige, via

F.le s

\.

::-

nqbcrs-

Helsingør og helt til Cedser, hvor den støder ril de:
tyske pilgrimsrute ned gennem Europa.
udfoldelser f.eG en Hellig Dans, bøn med Krrstuskran-

Vi tager l.etape:
Helsingør

.

.

-

sen.

Der bliver lejlighed til samtale med hinanden, men
også stille stunder i tavshed.
Senere tager vi en mindre anstrengende vandring

Hillerød, over 2 lørdage:

Lørdag 16.maj 2009
fra Helsingør til Esrum

-

20 km.

lørdag 27.1uni 2009
fra Esrum over Nødebo til Hillerød

søndag den 18. oktober, hvor vt starter med

-

l4

km.

en Cudstjeneste og vender hlem til varm suppe
sognegården.

Rekvirer folder!
Vi vil gå ifølge de gode pilgrimsprincipper: at holde
pause gang i timen, lang middagspause med
middagsandagt, små bønner undervejs og andre

I

4

Se senere opslag om tid og sted.
Tilmelding: til Katarine Christensen
på mobil: 2296 4130 eller
mail : dyssegaardskirken@hotmail.com

i

I
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i
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Skt. Hans aften
- tircdag d.2t.iuni kl.20
Solen skinnede svag gennem skyerne, den var
til at bryde igennem. Troels og
Marie var ved at tage støvler og overtøj på... selvom
det var sommer var det stadigveek køligt om

lige på nippet

aftenen. " Vi venter udenfo/' råbte
de i kor, mens de s§ndte sig ud

Mor og far slog sig ned sammen med alle de andre
og hyggede med en kop kaffe, imens de ventede på
årets båltaler. Efter et stykke tid kom både Marie og

acels hen til mor og far... de ville gerne have
popcorn og kage. Bagefter sad de
sammen, imens de hørte båltalen
og så bålet blive tændt - heksen

af døren. Lidt efter havde deres

blev sendt til Bloksbjerg med et
ordentligt fut og bagefter blev alle
præmierne uddelt.

foraeldre fået snøvlet sig færdige
og de begav sig alle mod kirken.
Da de naermede sig begyndte
luften af dufte af båI, snobrød
og popcorn og lyden af mange
mennesker. "Amerikanske lodder
1 for 5 kr. 3 for 10 krl' gik en

Kunne du også taenke dig at prØve

noget af al det Maria og Troels

-

mens Troels satte kurs mod bålet og snobrøds

prøvede på deres Skt. Hans aften
så kom og hyg med FDF Centofte
* der vil blive bag snobrød, spist
popcorn, drukket saftevand, the og kaffe, hørt båltale, solgt amerikanske lodder og selvfølgelig sender vi

bagningen.

en heks af sted mod Bloksbjerg.

glad fdf'er rundt og råbie. Marie
s§ndte sig op for ai krgge på alle

de

spændende gaver

man kunne

vinde,

æww@
Som jeg kan

n-æx:

de strejf af forar,

:::l=-

piltene drager ud på de syv
have med træben og klap for

la- =: -= *.:

ler ikke lade vae'e

øjet, mens væbnere og opef-

=-.

ter kaster sig op på

lade tankerne flyve v de-e
videre til sol og som.ner og
den forbindelse sommederre. Og det er ikke en rigt,g

deres

jernheste og cykler det danske land tyndt, eller i hvert
fald noget af Sjælland, tyndt.

sommerferie medmindre jeg
For at være klar til sommerstrabadser mødes
FDF'erne hver torsdag mel-

skal på sommerlejr med FDFI

ens

En hel uge sammen med en

masse dejlige unger fyldt

med lege, bå1,

lem 18.30 og 20 (20.15 for

underholdning, bade ture, sovepose og
meget mere.
FDF Centofte

de store) i Dyssegårdskirkens
sognegård og laver en masse spas og løjer.

og FDF Holte drager i år af sted i uge

30 både med bus og med cykler

-

Tumlingene og

Kontakt: Anne Katrine Sylvest (Kredsleder) på

annekatrinesylvest@gmail.com eller 6081 5472

GIIETITTilT'§1'!*I

Gudstienesteliste 25. april

- 5. september 2009
Søndag den

7.

juni

Kl. I0.50 (skriftemål kl. 10.00) Lisbet Rømer

Søndag den 26. april

Trinitatis søndag. Joh. 3,

KI. 10.50 Vogn Frikke-Schmidt - 2. s. e. påske.
Joh. 10,1 t-16

Søndag den

1

-15

t+.juni

Kl. t0.50 Lisbet Rømer - L s. e. trinitatis
Luk.16, t9-31

Søndag den

I.

maj

Kl. I0.50 (skriftemål kl. I o.o0)

Lisbet Rømer

\, !)

3. s. e. påske. Joh. 16,16-22

Kl. 1O.50 Konfirmation Vogn Fikke-Schmidt
Bededag Matt. 3, I - 10

Lwdag den 9. mai

r4, r6-21

Søndag den 28. juni
Kl. 10.50 Vogn Frikke-schnidt - 3. s. e. trinitatis
Luk.

t5,t-to

,uU

Kl. 10.00 Konfirmation Lisbet P,ømer
Kl. I2.O0 Konfirmation Lisbet P"ømer

Søndag den 5.

juli

Kl. I4.00 Vogn Frikke-Schmidt - 4. s. e. trinitatis

Søndag den 10. maj
Kl. 10.50 Konfirmation Vogn Frikke-schmidt
Joh.16,5-r6

Søndag den 17, maj
Kl. 10.50 Vogn l-rikke-schmidt - 5. s. e. pås<e
16,23b-28

Torsdag den

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmidt - 2. s. e. triniratis
LUK

Fredag den 8. maj

)ois

Søndag den 21. juni

-,,)k.6,36 42

Søndag den 12.

Søndag den I9.
Kf

2I. maj

Kl. t 0.50 Lisbet Rømer - Kristi Himmelfarts dag
,l6,14-20

juli

Kl. 10.30 Vaqn Frrkke-Schmidt - 5. s. e. tlnitatis
--<. i. -1 I

juli

. 10.50 '.'c:,-, Frrkke-schmldt - 6. s. e. trinitatis

, a-. a l\,-.a

Mark.

Søndag den 25.

Søndag den 24. mai

KI. I0.30 L]sbet Rømer - 7 s. e. trinitatis
LL( '9. - ,0

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - 6. s. e. påske.
Johs 15,26-16,4

iuli

AUGUST

Søndag den 31. mai
Kl. I0.50 Vogn Frikke-schmidr - pinsedag

."

Søndag den 2. august
Kl. I0.30 (skriftemål kl. 10.00) Lisbet Rømer

Joh. 14,22-31

8. s. e. trinitatis l\/att. Z I 5-2

Mandag den I. iuni

Kl. I0.30 Vogn Frikke-schnidt - 9. s. e. trinitatis
Luk.16, l-9

I

Søndag den 9. august
Kl. I 0.30

(Fa m

i I

iegudstjen esre)

Anden pinsedag Joh.

Vo g

n

F ri kke- S ch m i dt

3, I 6-2 I

"-.--

Kirkebil senest fredag kl. II.00 på telefon Ig75 0I00
Dåbsgudstienester

6

Kl. r0.30

Kl. r0.50

Kl. r0.50

KI. r0.30

t)

GuosrrENEsrER

Søndag den 15. august
Kl. 10.30 IisbeL Rømer - -0. s. e. - - :.

SEPTEMBER

.-.

Luk t 9,4 r-48

Søndag den 6. september

Søndag den 25, august

KI. I0.50 Vogn Frikke-schmidt
__',. I l5-5 /

Kl. 10.50 Vogn Frikke-schmldt - ' '.
Luk. tB,9-14

::

:-

- ..::

-

13. s. e. trinitatis

o

Søndag den 50. august
Matk. i,31-37

DYSSEGÅRDSKIRKEN
Dyssqådsvei f 9, 29(Xl Hel leru p, vuww.dyssegaa rdski rken.d k
sogn€Præ{ftbgn Frikke-Schmidt Organist Steen Lindholm
Dyssebakken 8,2900 Hellerup
Rønnebaervej 82,2840 Holte

1f.3975
E-mail:

0l

I'l-Fax3975ot

vfs@km.dk

0't

E-mail: lindholm@postS.tele.dk

onsdagaftale.

fridag.

Sognepræst Lisbet

Brita Johansen

relefon:454t 0859. Fax:45425455 Tlf.5967 1654

Træffes: Tirsdag kl. I 6- 1 8,
fredag kl. 12-15, iøvrigt efter
Mandag er

Dyssegård Sogns besøgstjeneste:

Rømer

Sognemedhiælper
Katarine Christensen
Tll 45 88 4t 30,22 96 4l i0
dyssegaardskirken@hotmail.com

Dyssegård Sogns Ungdomsforening:
Kasserer Christian Tagmose
Tlf.24 83 95 84
Sekretær Anders Tatmose
Tll.22 gt 32 49

Dyssegårdsvej I 1 6, 2870 Dyssegård

or or
66
E-mail: lr@km.dk
Træffes i praestekontoret,
Dyssegårdsvej 19. Mandag onsdag og
torsdag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-]8 .
Fredag er fridag.
Tlf. 39 75 01 05. Fax 39 75

Tlf. privat: 39 66 40

Kirketiener seyed v. Hashemi
f1t.28 12 23 07. Træffes: Kl_ 9-.t2.

vind i sejlene:

E-mail: kirketjener@dyssegaardskirken.dk

flt.26 81 46 Ol

Mandag er fridag.

Menighedsrådsformand
Ole Andkiær Ghristensen
Ellebakken

KIRKEKONTORET
Kordegn Claus Bøye Baun
Dyssegårdsvej 19,2900 Hellerup
TlI.39 75 0l 00. Fax 39 75 01 0t
E-mail:

dyssegaard.sogn@km.dk

Traeffes: Mandag-fredag kI.9.45

-ti,

tirs-

dag tillige kl.1 6-1 8. Lørdag kun efter afrale.

Rasmus Haahr

1

l,

Tirsdagstræf:
Aase Grundtvig
ilf.3g 6t 28 20

29OO Hellerup

625922
E-mail: oleandkjaer@mail.dk

flt.39

FDF_Gentofte - Kredsledelse:
Nis U Benn
Tlf. 60 38 07 06

Dyssegård sogns
Formand Lis Juul
Tlf. j9 67 8t 08

Menighedspleje:

E-mail: nvb@fdf.dk

Dyssegårdskirken havde søndag den 29. marts
2009 samlet en bred kreds fra menighedsråd, de
ansatte og fra de frivillige fra menighedsplejen, FDF,
ungdomsforeningen m.fl. til en inspirationsdag under titlen "På vej mod faelles mål udfordres graen-

Hvem er menigheden I 2015? Der bliver flere ældre
og færre børn i Dyssegård sogn. Hvorledes får man
flere i kirken? Det var nogle af Ce spørgsmå1, som

sernel'

Ideerne var mange som f.eks. s?r:e deltagelse af
laegfolk i gudstjenesten, fLe re afte:gL-dstienester, for-

Det har lige vaeret fremme, at unge under 30 år går
mere i kirke end tidligere. En af deltagerne sagde, at
de unge kraever mere end gudstjenesten. De Øn-

søg med natkirke, frlmaflener og foredragsrækker
rettet mod de 30 til 45 årige,

skeq at kirken også skal være et tilholdssted og give

Alle deltagerne fik en god eftermiddag. Med baggrund i det referat, der bliver udfærdiget fra dagen,

sammenhold.

blev søgt besr,'aret.

er det nu op til menighedsrådet at arbejde videre og

Dels i plenum dels i gruppearbejde blev diskuteret

skabe en kirkeplatform for Dyssegård, der er attraktiv

vislonerne for faellesskabet og for fremtiden. Hvorle-

og vil tiltrække flere fra sognet til gudstjenesterne og
de øvrige aktiviteter i kirke og sognegård og som vil
trltrække nye frivillige hænder

des ser den fremtidige kirkeplatform

for

Dysse-

gårdskirken ud? Hvordan kommer der flere frlvillige?

Honne Mar.e

Gruppe

I

L-oJc^.e':-

:.-:

forslog i plenum

Der blev livligt diskuteret under frokosten.

8

Arrrvlre tr

R

,::
Cruppeorbejde med Brito Johcrise,.... (cren -i:,;sen.
Vogn Frikke-Schmidt, Otta l,1ønstei lLieisen cq Alion
Hører

I \,

il

Anne Kotrine Sylvest hovde et ben i to lejre.
Deltog som menighedsrådmedlem og FDFer.

f1

Per lohonnesson vor leder

L

På finurlig vis fik

:)i'

cI rr_..se
hon lnsptre r.t .ii,t.

c:

få ideer og forståelse for en s:izrr:

sammenhæng

Henrik Syskind Pedersen fro tJngdamsforeningen
i ivrig somtole med Korsten Dom fro ,)ørn

i

Afriko'i orgonist Steen Lindholm, kordegn Claus
Bøye Boun og CorLHenrik Larsen som
er men

rg

hedsrådsmedlem...

06.05

I2.05

Hellige danse kl. I9.00, se side I I

blive behandlet i Aktivitetsudvalget. Derefter
vil de forskellige brugergrupper fremkomme
med deres planlagte aktiviteter, som nedfældes i kalenderen. Der serueres kaffe og kage

Forsommertur kl. 12.45
Forårsturen går til Kastrupgård, et landsted
fra midten af 170O-tallet, hvor vi ser den permanente udsi ng af maleren Th. Philipsen
UB r c5l UP dld LLC, :,a'1, der sl.,1ende
udstill ng pt. n"ed værker af Tom KrEer:
,l953-83).
Visuelle Vrsrore r (malener
Derefter gå: t-:en ii det hyggel ge Dragør,
hvor kaffe r. lagr:ge :'ides på Strandhotellet. Efter et "kig" ce qamle stræder kører vi
hjem genner'cie: '""e" A:nager.
Turen starter ( . 12.41 r ),,,ssegårdskrrken, og

under mødet

"

'

vi forue nte ' .i','ær.: - ::ge omkr ng k okke:r
18.00. Pris kr. 7: qe- efie:
Menighedsp er€0. auSust
sommerferien tirscag
kl. 14.00 i sognegårCen

03.06

Hellige danse kl. 19.00, se side t I

25.06

Sct. Hansfest, se side

5

27.06 Pilgrimsvandring
(Helsingør - Hillerød), se side 4
Anden etape fra Esrum til Hillerød
(1. etape 16. maj)

:.:::i
:er

I6.05

Pilgrimsvandring
(Helsingør - Hillerød), se s.e 4
f=ørste etape fra Helsingør trl isrum
\2.

LLOPT

zt.

ta

se side 2

offentligt menighedsrådsmøde
Kl. 19.5U r sognegaroen

ld6 og planlægningsmøde, kl. l7.oo
Vi mødes i sognegården, hvor der vil være

lejlighed til at fremkomme med id6er til nye
aktiviteter i kirken. Id6erne vil efterfølgende

t0

Menighedspleien mødes kl. 14.00
Naermere program følger

26.08 Minikonfirmanderfra
starter. Se side 4

)

25.05 lndskrivning til konfirmation,

lo.o8

Dyssegårdsskolen

Der sxrn
(1. onsdag i måneden)
Kl.l9.-21.I0 i Dyssegårdskirkens kirkerum.
vi fortsætter med at danse 6. maj og r. juni (iuli er der sommederie).

-: ::

-lanse er danse, der danses =-. c rke fc.
Det C-:dorme Lge alle dets afskygninge:.

'æ lesskab gennem dansen at være

-

-=:

Dansene er en blanding af folkeda-se fra fors.i= .=
kulturer og nyere koreograferece
\o;

. -:-.

:a-.:

se er rolige og fine, andre er

err-a:.: -€ . -:

Trinene er så enkle, at aile kan \,æ-= --=: :< :.rusikken og sangen, vi darser
e.
_ ,-::^g af
etnisk musik fra mange iande, k as. ..
k, mu_

r

sik fra kirker og klostre, og musik

:

-ls

ir. :- jre s:rrltu-

elle traditioner.
Ud over glæden og letheden i dansen og sangen,
medfører de hellige danse ofte en fred r sindet, og
åbner mulighed for at mærke det stille sted indeni

hvor krop, sind, s1æl og ånd er i samklang med

-

universet.'
sådan siger Karin Sandhya Morten_
sen, som leder dansene i Dyssegårdskirken.
Karin er uddannet musikterapeu! cand.phil..
Se i øvrigt Karins hjemmeside

www.helligedanse.dk

søndag den r. mai kl, IG,ro er der standerhejsning i ,,i/ind i
seilene,,
i Hellerup Havn hvor enhver er hieftelig velkommen.
Dermed begynder en ni, se lsæson for Dyssegård
Sogns Ungdors:orenlng r.ed s:æ.dende udfor_
dringer for vore sejlere, som omhandler træningsaftner mandag og torsdag kl. 18.
N

Vore sejlere har mulighed med at deltage i et sejlad_
sundervisningsforløb hvor man vil få mulighed for at
tage iøgende prøver eller eksamener: Bådsmands_

kursus, duelighedsprøve i teori
og praksis og yachtskipper eksamen af lll. Crad.

Weekendture, kapsejladser og
sommeftogter og om vinteren

teoretiske sejladsunderuisning
m.m.
Der er også plads til nye sejlere,

Velkommen til en ny sejlsæson.

,w-

så hvis du er en frisk pige eller
dreng over 1 1 år, som vil prøve
eller laere at sejle i det gode skib "Lilli Zingel", en
Banner 41, så må du meget
æme komme ned i
Hellerup Havn på de nævnte iidspunker; møde
vore dygige skippere og styrmænd og få en sejltur.

Du kan få flere oplysninger hos
Skipper Rasmus Haahr på telefon 26 81 46 07.

L..-sård
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Torsdag den 26. marts besøgte medlemmer af det berømte Unity gospelkor
Dyssegårdskirken, for sammen med bl.a. konfirmander og medlemmer af FDF,
at synge kendte negro spirituals samt gamle og nyere gospelsange.
Se nærmere om Unity koret på webadressen:www.gospelkoretunity.dk

