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Undskyld, men hvornår har du sidst læst et af de
fire evangelier i bibelen i sammenhæng?

den engelske King James oversættelse af bibelen,
hvor alle Jesu ord er trykt med rødt.

at spørge, fordi de fire evangelier
er de centrale og grundlaeggende skrifter i kristendommen. De har alle fire fundet deres form i

er, at de er et opgør med den gammeltestamentlige

Men det mest interessante ved de mange Jesus-ord

Jeg tillader mig

lovopfattelse, det, at alt er godt, hvis bare love og
paragraffer bliver overholdt. Jesus konkluderede

årene efter Jesu død og opstandelse, og er blevet
nedskrevet i den form, som vi kender dem fra år
60 frem til år 100 efter Kristi fødsel. Oldkirken
kanoniserede hele det nye testamente et
kirkemøde i Rom i år 382 ogstadfæstede det ved

ofte, når han havde diskuteret noget med

i

kirkemødet i Kartago i 397.
De fire evangelier er unikke, fordi fire personer, der
hver isaer har haft et nært kendskab til Jesus og de
øvrige disciple over lang tid, hver for sig har leveret

en levnedsbeskrivelse af Jesu liv og gerninger,
som munder ud i en forklaring om hvad der var
meningen med Jesu liv.
De fire evangelier adskrller sig fra resten af bibelens
bøger derved, at der er mange direkte citater fra

.lesu egen mund

2

-

hvilket er meget tydeli$ at se

de

skriftkloge og farisaeerne: "Der står skrevet..., men
jeg siger jer!" Han havde evnen til at sætte tingene
i deres rette perspektiv, gå dybere til vaerks end blot

i

at dvaele ved det formelle! Han gik bag on' c' :
og paragrafer, helt ind i menneskenes h ei'--: For ham handlede det altid først om n'.^-=: :-:
velbefindende, - så fulgte love og re.:- .- -=række. Hos ham handlede det :- - -':- -=
tilgrvelse og barmhjertighed.

Matthæus evangeliet
Mafihæus er en af de n=..
soner blandt de tol. :: ,'

hvor han arbeldede. Matthæus fortaeller en
for lesu offentlige virksomhed ved
at beskrive hans slægtstavle tilbage til Adam og
Eva. Bjergprædikenen er en central del af Mat-

forhistorie

thæus evangeliet, og det er lidelseshistorien, korsfaestelsen, opstandelsen og himmelfarten også.
Matthæus evangeliet slutter med befalingen om at:
"Cå ud i al verden og gør alle folkeslagene til mine
)a--:.-

ursLrP e-l

.

Det saerlige ved Matthæus evangellet er dets jødiske udgangspunkt og en vilje til at se Jesu gerning
som opfyldelsen af det garnle testarnente.

Markus evangeliet
Markus evangelret er det ældste af de ftre evangelier, og håndskrifterne går he t tilbage til år 70 e. Kr.
Markus er søn af den Maria, r hvis hus i lerusalem
en del af den første men ghed samledes. Markus
deltog i en missionsrejse tr1 C,vpern sammen med
Barnabas. Senere besøgte han menigheden i Kolossa, og han virkede som apostlen peters tolk, der
nedskrev alt, hvad han kunre huske, denne havde
fortalt.
Markus evangellet er skrevet et hednrngekristent mil1ø. )ødiske sædvaner og nebratske e ler aramæiske
ord forklares for æserne. Evangel et begynder med

beretningen om .Johannes Døber der døber Jesus.
Efter Jesu dåb og frstelserne r ørkenen forudsig-^r
Markus den kommende Mess as. lvlarkus evangeliet
har ingen opstandelsesberetn ng kun Jesu løfte til
disciplene om, at de skal møies Calilæa.

-

Lukas evangeliet
I Paulus' brev til Fi emon omtaLes lukas som en af
Paulus' medarbejdere. Han bliver også omtalt som
læge, og dermed tilhørte han samfundets dannede klasse. Han var en aktrv deltager i den paulinske
mission. Lukas evangeliets særstof er fødselsberetningen. Derudover understregede Lukas Kristusbegivenhedernes histolske karakter, og det er også
ham som skildrer de mest kendte nytestamentlige
beretninger: Enkens sØn fra Nain, Den barmhjertige samaritaner, Den fortabte sØn, Den rige mand

og

Lazarus, Tolderen

og farisæeren i templet og

synoptisk, det vil sige, at hvis man ligesom lagde
dem ved siden af hinanden, så supplerer og uddyber de tre evangelier de beretninger som de
beskriver.

lohannes evangeliet
Efter traditionen er forfatteren til Johannes evangeliet Johannes, Zepedæus sØn, en af de såkaldte
Tordensønner, eller den discipel som Jesus elskede, men der er også en del forskere som antager,
at store dele af dette evangelium er skrevet af et
forJatterkol lektiv fra den joha nnæiske skole.
Johannes evangeliet begynder med den smukke
prolog om "Ordet der var hos Cud, men som blev
kød og tog bolig iblandt os". Så følger første hoveddel kaldet "Tegnenes bog" efter de syv tegn som
Jesus gjorde, derefter følger den anden hoveddel
kaldet "Herlighedens bog" med henvisning til ordene om, attimen skal komme, da MenneskesØnnen
skal herliggøres, og siden afsluttes evangeliet med
den tredje hoveddel som udgør lrdelseshistorien.
Johannes evangeliet indeholder også de berømte
"jeg e/' ord som f. eks. 'Jeg er den gode hyrde' eller "Jeg er vejen sandheden og livet" osv.
Det særlige ved Johannes evangeliet er den kristologi der er det underliggende hovedtema, uanset
hvilket emne der behandles, og som altid kulminerer i betydningen af Jesu person.

Det er fra disse fire evangelier at alle prædiketeksterne i vor kirkes to tekstrækker er tage! og det
betyder, at hvis man deltager i gudstjenesterne
igennem 2 år, så har man virkelig fået et indtryk af
hvad de fire evangelier indeholder.

Nu håber jeg, at denne artikel har gjort nogle interesseret i at laese de fire evangelier, om ikke andet,
så for at bruge læsningen som en optakt til kirkehøjskolen i februar, hvor to nytestamentlige lektorer fra henholdsvis Københavns og Arhus Universitet: Cert Hallbåck og Kasper Bro Larsen vil holde
foredrag i ord, billeder, film og musik om indholdet
i de fire evangelier.
Vogn Frikke-Schmidt

Emmaus beretningen.

Det kan lade srg gØre ar laese disse tre evangelier

3
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åxxdsarfl§ere på gædem

{or at bekæmape sultem i verdem

Hvert sjette menneske på kloden får ikke nok at spise. En af årsagerne til, at cirka en milliard mennesker
hver dag må gå sultne i seng er klimaforandringer.
Klimaforandringerne rammer de fattige hårdt. De har
hverken råd eller teknologi til at srkre sig mod tørke,
oversvømmelse eller stigende vandstand i verdenshavene.

på os med pengene parat. Vi vil nødig skuffe nogen
af dem, så alle, der har lyst til at bruge et par timer
med en indsamlingsbøsse, er velkomne til at være
med," siger indsamlingsleder Vagn Frikke-Schmidt i

Et af de områder, der er særlig udsat er det sydlige
Bangladesh. Her trues omkring 20 mio. menneskers
hjem og livsgrundlag af stigende vandstand og hyppige cykloner og tropiske storme.

endnu bedre resultat. Derfor håber vi, at der også i år
er rigtig mange, der vil tage en tur med en indsam-

Dyssegård Sogn.

'sidste år bankede vi på naesten samtlige døre i sognet og samlede 59.614 kr ind. I år håber vi at nå et

lingsbøsse" siger Vagn Frikke-Schmidt.

Folkekirkens Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere
hjælper folk på fode, når katastrofen har ramt og
støtter fol( der arbejder på at gØre deres landsbyer
mere robuste, så de bedre kan modstå både stigen-

"Det giver virkelig mening at samle ind. En tur på to
timer kan give 1000 kroner i bøssen. I verdens fattige lande kan 1000 kroner udrette mere, end de
fleste af os kan forestille os. Derfor er alle, der har
lyst til at bruge et par timer i frisk luft, velkomne til at

de vandstand og cykloner

være medl'

Pengene fra årets sogneindsamling går til Folkekirkens
Nødhjælps internationale arbejde, bl.a. i Bangladesh.
"Hvert år oplever vi, at der er mennesker, som venter

Du kqn melde dig som indsomler hos Vogn
I I eller
Frikke-schmidt på tlf. 39 75

-

0l

e-moil: rfis@km.dk
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Fire onsdoge i februor
&e §åre evmrag*§§en * og ktaxrstems for*o§kn§mg af dem"
Det Nye Testamente indeholder rkke bare 6n, men
flere forskellige fortolkninger af hvem Jesus var.
Denne foredragsrække giver indblik i de fire evangeliers særlige karakter: Var Jesus en ny Moses
med en radikal etik eller en profet, der talte de
svages sag? Var han Cud selv, der steg ned til jor-

10. februar kl. 19.50: Lektor Kasper Bro Larsen
om Lukas evangeliet.
17. februar kl. 19.50: Lektor Ceert Hallback om
Matthaeus evangeliet + scener fra Pasolinis 'Matthæusevangeliet' og lidt om Jesus-film i det hele
taget.

den og blev menneske eller snarere et menneske
udvalgt af Cud til en særlig opgave?

24. februar kl. 19.50: Lektor Kasper Bro Larsen

Til at belyse evangelierne skal vi se og høre eksem-

Tilmelding kan ske på www.dyssegaardskirken.
dk eller til kirkekontore! telefon 39 75 01 00, i
åbningstiden inden kursusstart. Deltagergebyr

pler på, hvordan man i eftertiden har bearbejdet
og formidlet dem gennem litteratur, malerkunst,
frlm og musik.

5. februar kl. 19.30: Lektor Ceert Hallbåck om
Markus evangeliet + "noget om Jesus-romaner".
4

om Johannes evangeliet.

100 kr. inkl. kaffe betales ved første møde.
Otto Mønsted Nielsen og
Vogn Frikke-Schmidt.

F__q..rtrl8ng

F&r€! reE§ §{rrild€§m
Selv

om

$srl{

Mendelssohn året

Der er endvidere fastlagt en kan-

blev afsluttet med udgangen af
2009, skal det naturligvis ikke
forhindre os i at høre mere af

tategudstjeneste søndag den
t8. aprilklokken 15, men ved
redaktionens slutning har det
endnu ikke vaeret muligt at fastlægge programmet. Medlem-

denne begavede komponists
musik i 20lO: Søndag den
5t. januar klokken ca. 11.45

mer af

opfører Steen Lindholm hans

Dyssegårdskirkens kor

Præludium og fuga i C-dur ved

vil medvirke, og der er - ligesom
til miniorgelkoncerterne - gratis

mini-orgelkoncerten.

adgang. Følg med på kirkens

hjemmeside og i lokalpressen,
hvor programmet siden vil blive

Forårets anden mini-orgelkoncert finder sted søndag den I4marts klokken ca. I1.45, hvor
,J.P.E. Hartmanns store orgelsonate i g-mol vil blive opført-

annonceret.
Steen Lindholm

§eniorklub for

smæmd

Seniorklubben for mænd ved Dyssegårdskirken er
kommet godt i gang.
Vi samles hver gang

l2-15

siykker.

Vi har aftall at vi samles den

I. torsdag i

Hvem, der kommer med en historie naeste gang,
aftaler vi til sidst i sammenkomsten.
De næste gange bliver:

hver

måned fra kl. l0-12.

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den 7. januar 20lO
den 4. februar 2010
den 4. marts 2OIO

den 1. april 2010.

Vi starter med kaffe og morgenbrød, hvorunder
der er almindelig hygge og snak

Alle mænd er hjerteligt velkomne.

Derefter er det meningen, at et af medlemmerne
fortæller om aktiviteter, som han har været med til
eller oplevelser, som han har haft.

Otto Mønsted Nielsen
Email: otto@moensted.

Udgivet af menighedsrådet
Hiem meside: wvwv.dyssegaa rdski rken.d k

Ansvarshavende: CIaus Bøye Baun,

Layout og tryk: MKom Danmark

Otto Mønsted Nielsen og Vagn Frikke-Schmidt

Stof

til

næste kirkeblad skal være indleveret den 6. marts 20tO
- august 20tO)

(Periode mai

Forsidebillede: Noahs

ark ved spaghettigudstjeneste.
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Søndag den 28. februar
Fredag den I. januar

2. s. i fasten

KI. I 0.50 Vogn Frikke-Schmidt - Mark. 9,14-29
Nytårsdag

Kl. I5.00 Vogn Frikke-Schmidf - Matt. 6,5-13
Nytårskur

Onsdag den 3. marts

Søndag den 5" ianuar

Helligtrekongers søndag
Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schddt - )ol.8,12-2A

:_
\ I

Kirkekaffe

Onsdag den 6. januar

ilo

KL l7.00 Vogn Frikke-Schmidt

Spagheftigudstjeneste

Søndag den t0. januar L

Søndag den 7. marts 3. s. ifasten
Kl. 10.50 Vagn Frtkke-Schnidt - )oh.8,42-51
Sogneindsamling. Kirkekaffe

Kl. I4.00 Vogn Frikke-Schmidt

k.

I 0, I 3- I 6

Søndag den 14. marts

Tirsdag den 12. januar

Midfaste

Kl. 10.50 Lisbet Rømer -.loh. 6, 24 35 (37)
(Skriftemål kl. to,oo)

Kl. I4.00 Vogn Frikke-Schmidt

Søndag den t7. ianuar 2. s. e. h. :
Kl. I0.50 Lisbet Rømer - )oi.4,5-26

Mini-orgelkoncert - Steen Lindholm
k.

Sidste s. e. h. 3

Søndag den

2t. marts

Mariæ bebudelses dag

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmidt - Luk. 1 ,46-55
Kl. I5.00 "De Ni Læsninge/' Lisbet Rømer og
Musikkonservatoriets Børnekor

k.

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - )oh. 12,23-33

§øndag den 51. januar

Spaghettigudstjeneste

Tirsdag den 9. marts
3

s. e. h

Kl. I0.50 Vogn Frikke-Schmidt - Mark.

Søndag den 24" ianuar

ro[

kl. I7.00 Vogn Frikke-Schmtdt

Søndag den 28, marts

Septuagesima

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - 1\,4att. 25,'l4-30
Mini-orgelkoncert - Steen lindholm

Palmesøndag

Kl. t0.50 Vogn Fflkke-Schmidt - Mark. 14,3-9

Torsdag den I. april

Torsdag den 4. februar

Kyndelmisse
Vogn Frikke-Schmidt og Lisbet Rømer

Skærtorsdag

KI. 19.00 Vogn Frrkke-Schmldt-.Joh. t3,t-15

Kl. I0.50
Børne- og ungdomsgudstjeneste

Fredag den 2. april

Søndag den 7. februar

Kl. I4.00 Vogn Frikke-Schmidt
Liturgisk gudstjeneste

Seksagesima

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Mark.4,26-32
Diakoniens dag - Kirkekaffe

D

Langfredag

Søndag den 4. april

Råskedag

D

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Matt.28, l-8

Tirsdag den 9. februar

Kirkekaffe

Kl. l4.oo Lisbet Rømer

Søndag den 14. Iebruar

Mandag den 5. april
Fastelavn

Kl. 10.50 Lisbet Rømer - Luk. 1 8,3 1 -43
(Skriftemål kl. 10,00)
Kl. 14.00 Vogn Frikke-Schmidt
Børnef astelavnsgudstjeneste

Søndag den

2t. februar

I . s. i fasten

Kl. I0.30 Begge kirkens præster- Luk. 22,24-32
Kirkens fødselsdag. Kirkef rokost

6

Anden påskedag

Kl. I0.50 Lisbet Rømer - Joh. 20, l-lB

Onsdag den z. april

ro[

Kl. l7.oo Vogn Frikke-Schmidt
Spaghettigudstjeneste

§øndag den

ll. apfil t. s. e. påske

Kl. 10.50 Vogn Frikke-Schnidt - )ol.

21

, 15-19

Tirsdag den

lI.

april

Kl. 14.00 Lisbet Rømer

Søndag den

t8. apdlZ.

Søndag den 2. maj

Kl. 10.00 Lisbet Rømer - Joi. 10,22aA
Kl. I5.00 Kantategudstjeneste Lisbet Rømer
og Steen Lindholm

Kirkekaffe

Onsdag den 5. mai
kl. I7.00 Vogn Frikke-schmidt

Søndag den 25. april
Kl. I0.30

3. s. e. påske
Vogn Frikke-Schmidt - )oh. 14,

+. s. e. påske

Kl. 10.50 Lisbet P,ømer - Joh. B. 28-36

s. e. påske

Spaghettigudstieneste

t-t

iloil

I

Fredag den I0. april sededag
I0.30 Lisbet Rømer - l,tafr.. f ,7-11

KL

&åbsgudstienester

Lørdag den 9. januar
KI. I0.30 Voqn Fril<l1p \.fip,r11
Lørdag den
KL

l0.50

ll.februar

Vogn Frikke-Schmidt

Lørdag den i5" m&rts
Kl. 10.50 Lisbet Rømer
Lørdag den t0. april
Kl. IO.3O Vaqn t r4i"-t,O n,r.

DYSSEGÅRDS KI RKE N
Dyssegårdsvej I 9, 2900 Hellerup, wuvw.dyssegaardskirken.dk
Sognepræst Vatn Frikke-Schmidt
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Kirketjener Seyed V. Hashemi
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Fredag er fridag.

:: <'ketjener@dyssegaardskrrken.dk
'. .-::g er fridag.

enighedsrådsformand
Ole Andkjær Christensen
M

Kordegn Claus Bøye Baun

:
I l, 29OO He lerup
-' =:=<rer
39 52 59 22
:-::i : o eandkjaer@mal.dk

Tf.397\ O' OO..:. " 1 :

Formand Lis Juul

KIRKEKONTORET

Drs,egårds.elo-.t :..

E-mail: dyssegaard.sogr

@

Dyssegård Sogns Menighedspleje:

r:-.:<

Træffes: Mandag fredag k. 9

4i

16 54

Sekretær Anders Tagmose

Ilf.22 97 32 49

.

E-mail: lr@km.dk

Træffes i pr;estekorto-::

rlf .39 67

Dyssegård Sogns Ungdomsforening:
Kasserer Christian Tagmose

Katarine Christensen
aE q 3a,22 96

Mandag er fr dag.

Dyssegård Sogns besøgstjeneste:

Brita Johansen

-lholm@postS.tele.dk

Sognemedhjælper

=

Sognepræst Lisbet Rømer
D ssegard .e ' - _- . _ ....
'
t.i9 /5 Ot O?.1o, - -'.
Tll privat: 39 66 40 6a

Organist Steen Lindholm
-----::=r,ej 82, 2840 Ho te
-' -: j 08 J9. Fax: 45 42 54 55

i:.39

67

8t

Vind i Sejlene:
Rasmus Haahr
Ilf.26 81 46 07
Tirsdagstræf:
Aase Grundtvig
Tlf.39 67 28 20
FDF-Gentofte - Kredsledelse:
Anne Katrine Sylvest
rll.60 8t 34 t2
E-mail : annekatrinesylvest@gmail.com
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Søndag den 14. februar kl.

l4

Efterfølgende slås katten af tønden og
der er underholdning fastelavnsboller,

kattekonger og kattedronninger og
præmieuddeling i sognegården.
Deltagerbetal ing zS kr.

Wæ§mxæ§&mdæ6m

ep&e§

Søndag den 28. marts
Tag jeres børn eller børnebørn

i hånden, jeres nabo eller
gode venner under armen, og gå med i Dyssegårdskirkens flotte Palmesøndagsoptog med et venligt aesel og
flotte palmegrene. Vi mødes kl. 9.45 på hjørnet af Søborg
Hoved gade og Dyssegå rdsvej. C udstjenesten begynder

.l0.30,

kl.
og under prædikenen er der en god fortaelling
for børnene. Efterfølgende er der komsammen med dejlig
suppe, påskekage samt aeggeløjer i sognegården. Pris 50
for volsne, børn spiser gratis.

kr.

ffi§m§§«æm#§rmemd §
ffiysmæ6;&x'ds§«§rkærx
Cår dit barn i 3. klasse på Munkegårdsskolen, er der

mulighed for at være med til et undervisningsforløb som
minikonfirmand. Vi har det sjovt, vi bruger alle vores sanser,
vi synger, vl er kreative, vi tager på pilgrimsvandring og

udflug og meget mere. Tilbuddet er frivilligt og gratis og
ligger efter skoletid. lllmelding og spørgsmål til
Kata ri ne Ch ristensen. flf . 229641 30
eller dyssegaa rdski rken@hotmai l.com
Minikonf irmander efteråret 2008

æm
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Km§m&æm

kwm eW mæd§&æ&§mm

Thomas Keating
- som inspiration og i praksis.
Hver mandag kl 18.50 i ige
gang du deltager kortakt:

rger

Er det første

Kotorine Ch.isiense,r - sagnenec:jjælper

Dyssegcrdskrken tlf. 22 96
d

;

seg ac

rd s k i r ke n @ h ot m

at

4i 3a,
cc

ti.

i

^

§abysalmesang
-

lr ,:leo rrcset 'c- :,g rg cit r,l,e n,:r",tl

Vi mødes 6 mandage

kl

tO.3O, første gang mandag

den I l. januar pris tOO kr incl. materialer samt kaffe og
te. Tilmelding og spørgsmål til Kotarine Christensen
ilt.

22 96 4 t 30 eiler dyssegoordskirken@hotmoil.com
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ffiæ& m§«ær
01.01

Hun glemmer, at der er en som elsker
hende, som hun er!
Historien ender meget overraskende med
at llselill's ,,flyvetur" får en ret brat landingl
Men om hun lærer noget af det, må du
selv finde du af! Pris 5o,- kr.

Nytårskur
Efter gudstjenesten, som denne dag finder

sted kl. l5.oo.

05.01

Hellig tre kongers familiegudstieneste

kl. 10.50
Kom til suppe og en kongernes kage,
pris 30 kr. Børn gratis.
Der vil være quiz, konger for en dag, lotteri
og anden underholdning.
Alle er velkomne

06.01

Spaghettigudstjenestesebagsiden

07.01

Mandeklubben kl. 10.00 se side

12.01

Eftermiddagsmøde kl.

Mandeklubben kl. 10.00 se side

04.02

Kyndelmissegudstjenestekl.I9.00

tl.oo

09.02

Salmesangsaften kl. 19.50

Eftermiddagsmøde kl. t4.00

10.02

Kirkehøjskole se side 4

17.02

Kirkehøjskole se side 4

21.O2

Kirkens fødselsdag fejres med en god
frokost efter gudstjenesten.
Pris 55 kr. eGkl. drikkevarer.

Offentligtmenighedsrådsmødei
sognegården kl. t9.50

Tilmelding til kirkens kontor senest fredag
,l9.
.l3.00.

den

51.01

Mini-orgelkoncert se side

5t.01

TeaterDyssen

5

Thyra Smidt er leder af Mødestedet, der er
stedet hvor kirken møder indvandrere og
flygtninge.
Thyra Smidt har erfaringer fra over 20 års
samarbejde mellem Danmission og
Vesterbro Provsti.

i

synger atter gamle og nye salmer,
kendte og mindre kendte. Aftenen foregår
både i kirkerummet og i den store mødesal. Pris incl. forfriskning undervejs 25,- kr.

5

Konen i muddergrøften
En fisk kommer sjældent alene, et ønske ej
heller.
Fiskerens kone - llselill - ønsker sig et større

hus og en støvsuger vil hun også have. Hun
ønsker sig et slot med en god udsigt. Hun
ønsker at være pave og måske også Cud.
llselills mand - fiskeren - vil bare have ro til
at fiske, så han kan få en god fiskesuppe.
Han vil også gerne have ro til ai tænke på
llselilll
Da fiskeren en dag fanger en talende fis(
får llselill et større hus. Hun får så meget
plads, at hun glemmer sin mand. Hun
glemmer helt, at hun ikke er alene i verden.

l0

04.02

Lys-gudstjeneste arrangeret af dette års
konfirmander i samarbejde med begge
kirkens præster.
Efterfølgende er der hyggeligt samvaer og
et let traktement i sognegården.

Vi gentager succesen fra sidste år, og

27.01

Kirkehøiskole se side 4

5

Michael Hornbech-Madsen er katolsk
præst, født i København. Han var
,1970-90
skuespiller fra
og har optrådt på
bl.a. Det kgl. Teater og en række andre
teatre. Præsteviet efter studier i Rom i
1 994 og har siden virket som praest både
Rom og København.

20.01

05.02

februar kl.

24.02

Kirkehøjskole se side 4

28-02

TeaterDyssen
Mis med de blå øjne
Teatertruppen Comededievognen viser

forestillingen Forbørn ialderen 4 - 8

år.

Dristigt iscenesat i Comedievognens stemningsfyldte og legende dramatisering, der
forløser fortællingens farlighed, humor og
ukuelighed, til akkompagnement af Django
Reinhardts jazzede musi( der får det hele
til at svinge sammen. Om den lille modige
mis der gik ud i verden for at finde landet
med de mange mus. For selv om man har
blå øjne, kan man sagtens være ligeså
meget kat og mindst ligeså god kat som
alle dem med de gule. Det er stadig værd

at huske på! Billetter kan reserveres på

det vil sige at være en kendt mands datter.
Hun vil berette om sin eventyrlige far, om
et oplevelsesrigt gøglerliv, hvor hun er savet
over mange gange, har spillet fodbold med
Dirch Passer og optrådt for de kongelige.

dyssegaardski rken@hotmail.com fra
mandag den 15. februar. Pris: 50 kr.

05.05

Spaghettigudstienestesebagsiden

04.05

Mandeklubben kl. 10.00 se side

07.05

Sogneindsamling se side 4

09.05

om syndflod og overlevelse i et fabulerende musikals form med Saint-Sadns fantasi-

Eftermiddagsmøde kl. t+.00
For 60 år siden blev det første spadestik

fulde orkesterværk "Dyrenes karneval" med
de brølende løver, tunge elefanter, statelige
giraffer, langsomme skildpadder og ikke
mindst de aktive høns.
Velkommen til en fantasifuld forestilling for

17.05

Noas ark

- en forestilling

for børn

i

Den Jyske Opera fortæller den bibelske myte

Mini-orgelkoncert se side

alle sanser. Varighed 45 min.

14.04

18.04

Salmesangsaften kl. I9.50
synger atter gamle og nye salmer,
kendte og mindre kendte. Aftenen foregår
både i kirkerummet og i den store mødesal. Pris incl. fodriskning undervejs 25,- kr

Offentligtmenighedsrådsmødei
sognegården kl. I9.50

28.05

Palmesøndag se side 9

0I.04

Mandeklubben kl. 10.00 se side 5

07.O4

Spaghettigudstienestesebagsiden

07.04

Afrikanskfilm kl. 19.30
Vi viser første afrikanske kvalitetsfilm
"Red Dust" af en række på tre.
Læs mere på wwwdyssegaardskirken.dk

Eftermiddagsmøde kl. 14.00
Aase Tribini Clausen, der er datter af den
folkekære professor Tribini, vil fortælle hvad

leaterDyssen
Hjerteslag.
Når man er en stor bjørn, klodset og
genert, hvordan kan man sige til en
sommerfugl, at hendes slag med vingerne
vaekker stjernerne frem og himlen bliver så
stor? Hvordan sige det til hende, der er så
lille og fin, så skrøbelig og stædig?
Alligevel forsøger bjørnen med al sin
formåen, alle sine tanker, gode hensigter
og fantasi, at tiltraekke sommerfuglens
opmærksomhed. Men insektet med de blå
vinger flyver væk fra ham. Jo mere bjørnen
forsøger, des laengere væk flyver den blå
sommerfugl, hun kommer langt væk fra
bjørnen, som hun slet ikke forstår.
Misforståelserne flyver i luften og bjørnen
bliver ulykkelig, han smider sine drømme
ind i en kæmpe vrede, et udbrud af fortvivlelse, stor som hans statur. I vredens og
fortvivlelsens udbrud opdager sommerfuglen hans glødende kærlighed. Hun
nærmer sig forsigigt og Senert med sine
blå silkevinger... Pris 50,- kr.

5

24.01

Afrikansk film kl. 19.30
Vi viser anden afrikanske kvalitetsfilm
"Men in Pink" af en række på tre.
Læs mere på www.dyssegaardskirken.dk

Vi gentager succesen fra sidste år, og

15.04

leaterDyssen kl. t0.50
alderen 4-B år

5

taget til den første SOS-Børneby.
,l949
Da østrigeren Herman Cmeiner i
satte den første indsamling i gang til en "by
for foraeldreløse børn" forestillede han sig
næppe, at SOS-Børnebyerne skulle blive til
verdens største humaniiære, private
hjælpeorganisation.
,l949
Siden
har SOS-Børnebyerne arbejdet
for, at iusindvis af forladte og forældreløse
børn har fået et hjem og en familie.
Kom og hør en frivillig fortælle om
hverdagen i en SOS-Børneby.

I4.05

74.04

18.04

Kantategudstieneste se side

21.04

Afrikansk film kl. t9.50

5

Vi viser iredie afrikanske kvalrtetsfilm
"Wardance" af en raekke på tre.
Læs mere på wwwdyssegaardskirken.dk
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Hvad er frivilligt arbejde?

Hvad får du ud af at være frivillig i

Det er det arbejde, som bliver gjort med hjælp fra
mennesker som har overskud til at være med til at
gØre en forskel.

.
.

Hvor meget tid kræver det at være frivillig?
Det bestemmer du selv - du forpligter dig aldrig til
mere frivilligt arbejde end du har lyst til. Du vælger
selv dine arbejdsopgaver. Du har mulighed for at
hjælpe ved et enkelt arrangement eller indgå i et
fast team.

Hvilke muligheder er der for at være frivillig

i Dyssegårdskirken?
Der er følgende faste arrangementer året rundt i
: Spaghettigudstjenster, Teaterdyssen, Minikonfirmander, Babysalmesang, pilgrimsvandring, Sogneindsamling palmesøndag,
Høstfest, Julemarked samt kirkens store julefest
for børn og deres familier. Til hvert eneste arrangement er der brug for frivillige.

Dyssegårdskirken?
Du møder nye mennesker.
Du kan bruge og dele ud af dine faglige og per

sonlige talenter.
Du er med til at gØre en forskel.
Du deltager i et meningsfyldt arbejde.
Du har det sjovt sammen med andre frivillige

.
.
.

I Dyssegårdskirken ptwer viat skabe de
bedst mulige forhold for frivillige.
Det vil bl.a. sige:
Nøje beskrivelse af arbejdsopgaven
Oplæg og fælles sammenkomst 1 gang årlig
En årlig udflugt til fordel for fællesskabet.

.
.
.

Dyssegårdskirken

§ pæ g§x
Velkommen

æ&&§ gmx'd

til

kl.

1.7 følgende onsdage foråre! nemlig
den 6. januar, den 3. mars og den 7. aprll.

Hver gudstjeneste vil få sit eget tema. Vi
-børnevenlig
begynder med en kort og
gudstjeneste, og efterfølgende spiser vI

sammen

i sognegården.

Arrangementet

henvender sig til børnefamilier og andre
interesserede, som også har lyit til at
sPrse sammen.

AIIe børn spiser gratis, og de voksne
betaler 30 ki. Vel m-"ødtl
Vil du hjaelpe med at lave god mad? Så
kontakt mig på tlf.22 96 4i 30.
Ve n Iigst

Koto ri ne Ch ri sten se n.

du lyst til at hjælpe? Så ring eller skriv til mig.

Venlig hilsen sognemedhjælper
Kotorine Christensen. Tlf. 22 96 41 30 eller
dysseg a o rds ki rke

n @h

otm o i l. co m
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Spaghettigudstjeneste
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