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Årsberetning for 2018 

Den danske kirke i Bruxelles er kommet godt igennem sit 43. leveår. 
Menighedsrådet håber, at menigheden er enig i, at det er i god stil med et 
relevant tilbud til alle danske re i Belgien.  

Der er mange udfordringer i at drive en kirke og et kollegium. Menighedsrådet 
gør hvad det kan sammen med sit dygtige personale og de mange frivillige, der 
giver en hånd med. Det er et privilegium at være med til at drive kirken og jeg 
kan kun opfordre andre danske i Belgien, som mangler meningsfyldt indhold i 
fritiden til at komme og være med. Det frivillige arbejde bærer lønnen i sig selv 
og glæden ved at se børn, unge, voksne tage del i det der foregår i kirken er 
meget givende og sjovt. Kirken er et godt sted at skabe netværk i både 
professionelle og private sammenhænge. 

Det religiøse, som er kirkens grundlag, trives godt. Der er god deltagelse i de 
daglige kirkelige handlinger. Kirken danner en flot ramme om festdage – dåb, 
konfirmation og bryllup. Kirken er der også når det er allersværest. Den største 
del af præstens arbejde er, ud over de religiøse handlinger i kirken, at yde 
sjælesorg og støtte medmennesker i vanskelige personlige situationer. Kirken er 
der når der er behov.  

Kirken og den menighed er også en del af Belgien. Derfor giver kirken hvad der 
kommer ind ved indsamling i kirkebøssen i støtte det protestantiske sociale 
center i Bruxelles (www.csp-psc.be), som ligger lige ved Ixelles rådhuset i Rue 

Cans 12, 1050 Brussels. Centeret hjælper hjemløse, misbrugere, fængselsindsattes 
familier, flygtninge m.v. 

Kirken prioriterer børne- og ungdomsarbejdet. Kirken har en børnelegegruppe, 
hvor de helt unge børn og deres forældre kan mødes regelmæssigt. 
Ungdomsklubben er velbesøgt og de børn der kommer har det sjovt i trygge 
rammer.  Kirken fokuserer på de unge i alderen 18-30 år når den laver 
arrangementer. Kirken søger at være relevant for denne gruppe og være 
samlingssted for gruppen. Kollegiet spiller sin helt naturlige rolle i denne 
sammenhæng. Kirken er mødested for danske au pairs i Belgien.  

Kirken hilser også de mange danske spejdere der kommer i huset hjertelig 
velkommen. Vi er glade for og sætter pris på dette samarbejde. 

http://www.dankirke.be/
http://www.csp-psc.be/
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Husk at kirken er åben for alle i menigheden og at alle der vil benytte det er 
velkomne. Vi opfordrer forældre til at organisere sig og mødes med og uden 
børn med kirken som rammen om fælles aktiviteter. 

Kirken som medborgerhus har mange aktiviteter og god søgen. Det kræver 
mange kræfter at holde gang i aktiviteterne. Menighedsrådet har derfor nedsat et 
aktivitetsudvalg, som koncentrerer sig om at planlægge og gennemføre 
arrangementerne i huset. Aktivitetsudvalget vil gerne have nye medlemmer til at 
hjælpe med stort og småt. Det må gerne være at varetage konkrete og 
afgrænsede opgaver. 

Kom og vær med – vi kan tilbyde et rigtigt godt fællesskab med gode oplevelser. 

Som vores kasserer, Lene Graversen, vil redegøre for om lidt, er kirken ikke i 
økonomisk nød takket være menighedens opbakning, Vor Frue Kollegium 
sankthans og julemarked. Kirken har med det nuværende medlemstal et 
underskud/nulresultat. Menighedsrådet vil gerne vedligeholde og forbedre på 
bygninger, så vi opfordrer flere til at blive faste bidragsydere. 

Kollegiets 20 værelser er fuldt udlejede og beboerne ser ud til at være generelt 
tilfredse med at bo på kollegiet. Vi er glade for at have kollegianerne og de er 
meget velkomne til at deltage i livet i kirken. 

Vi har brugt mange penge på at komme på plads i bygningerne og har nu øget 
fokus på at få balance i udgifter og indtægter. Det kræver sparsommelighed i 
dagligdagen da vi ikke kan renovere yderligere uden finansiering udefra. 

Kirkens eget bidrag til præstelønnen er reduceret fra 50 til 25 %. Desværre må vi 
bruge besparelsen til præstelønnen til yderligere hjælp til pedelfunktionen og til 
administration.  

Det er dejligt med et øget tilskud til præstelønnen, men vores målsætning er 
stadig at få en 100 % dækning af udgiften til præsten dækket af DSUK. Det er 
ikke holdbart eller rimeligt, at en menighed som den i Bruxelles, der består af en 
stor antal danskere på kortere arbejdsophold i Belgien til gavn for det danske 
samfund, selv skal finansiere præstelønnen. En meget stor del af menigheden er 
udstationerede danskere, der arbejder for den danske stat og for Danmarks sag i 
kortere eller længere tid i Belgien. Mange fortsætter med at betale kirkeskat i 
Danmark under opholdet i Belgien og disse midler går hverken til kirken i 
Bruxelles, til DSUK eller til folkekirken, men ryger direkte til det danske 
statsbudget!  Vi har behov for opbakning til at skabe de rammer for de 
udstationerede danskere, som de forventer, hvilket som minimum er en 
kirkebetjening, som den, folkekirken i Danmark yder.    

Vi anslår, at der bor 4-6000 danskere i hele Belgien. Vi sender kirkebladet til 
knap 800 husstande i Belgien. Men det er under 300 danskere, der via 
medlemsbidrag betaler regelmæssigt til kirkens drift! Det svarer til at kun godt 
5 % af danskerne i Belgien er faste bidragydere til kirken! Det svarer 
formodentlig til knap 10 % af husstandene. Det burde være flere. Det er 
ærgerligt! Desværre er der lidt tilbagegang i medlemstallet. Det ville være skønt, 
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hvis flere ville være med til at sikre, at der fortsat findes en dansk kirke, så der er 
gudstjenester på dansk, kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og 
begravelse efter danske ritualer, og undervisning, klubtilbud, bibliotek og alt det 
andet vigtige, som udfoldes med udgangspunkt i kirken. 

Personale 

Mogens Bering Rasmussen har fyldt præsteembedet ved kirken i Bruxelles siden 
1. juli 2013 sammen med sin hustru Christiane og deres tre børn Hannah, 
Benedikt og Karl August. Vi håber, at livet i den danske kirke i Bruxelles fortsat 
er godt for familien. 

Stine Sparsø Damkjær, der blev ansat som kirkeassistent i 2015, fik i 2016 øget sin 
stilling til ¾ tid, idet hun nu også tager sig af kollegianerne.  Stine fratrådte sin 
stilling den 5/2/2019 og vi siger Stine en stor tak for den fremragende indsats 
hun har gjort for kirken. 

Mette Birkemose afsluttede sin periode som juniorassistent pr. 15/2/2018. Vi 
kunne derefter byde Signe Leth velkommen om juniorassistent for perioden 
indtil sommerferien.  Tak for en god indsats. Thora Sommerlund har siden 
september 2018 overtaget opgaverne, som vi håber, hun trives ved. 

Gudstjenester og kirkelige handlinger  

Der har i 2018 været afholdt i alt 47 gudstjenester med gennemsnitligt 38 
kirkegængere. 

 I Bruxelles har der været afholdt 37 gudstjenester.  

 I Mons har der været afholdt 9 gudstjenester.  

 I  Geilenkirchen har der været 1 gudstjeneste. 

Der har været 7 dåbshandlinger og 1 begravelse. 

Konfirmandundervisningen 2017/2018 blev fulgt af 14 unge. Forberedelsen 
foregik i weekender og på lejr på et kloster ved Arlon.  

Kulturelle og sociale arrangementer  

Kirken i Bruxelles er, som alle danske kirker i udlandet, udover at være kirke 
med kirkelige handlinger også ramme om en lang række sociale og kulturelle 
aktiviteter for de mange danskere, der er bosat i Belgien. Også 2018 bød på en 
bred vifte af tilbud, som alle er udførligt redegjort for i årets tre kirkeblade. Jeg 
vil dog særligt fremhæve to traditionelle arrangementer:  

 Årets sankthansaften aften faldt som sædvanligt på 23. juni og det blev en 
dejlig aften i godt selskab mellem de flere hundrede fremmødte. Årets 
veloplagte båltaler var Ambassadør til Belgien, Karsten Vagn Nielsen. 
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 Lørdag den 24. november blev julemarkedet for ottende gang holdt på "Scandinavian 

School of Brussels" i Waterloo. Julemarkedet gik godt med en fin stemning og et godt 

fremmøde. Tusind tak til skolen, Fond Reine Astrid, de frivillige, julemarkedets 

styringsgruppe, spejderne, bibliotekets frivillige, menigheden fra Mons og alle de 

mange, mange andre frivillige som bidrog til både stemning og et flot økonomisk 

resultat. Der skal lyde en varm tak fra menighedsrådet til hver og en af de mange 

frivillige inklusive bodbestyrerne, der er med til at afvikle julemarkedet til glæde for 

fællesskabet i kirken.  

Ungdomsarbejde 

Au pairs 

Vi havde i 2018 direkte kontakt til i alt 14 au pairs. De kommer i reglen onsdag 
aften i kirkens lokaler, hvor kirken skaber rammerne for et fortroligt forum, hvor 
au pairs kan få et netværk og hjælp til de udfordringer og situationer, der opstår 
i forbindelse med deres ophold i Belgien, uanset problemets art. 

Ungdomsrådgiveren/juniorassistenterne hjælper to gange om året au pairerne 
med at arrangere en weekendtur. Både i foråret og i efteråret gik turen til Paris, 
dog med to forskellige hold. 

Ungdomsklubben  

Kirken driver en ungdomsklub.  Klubben er åben for alle børn fra 5. primær og 1. 
og 2. sekundær og har ca. xx børn tilmeldte. Ungdomsklubben mødes i 
gennemsnit hver tredje uge en fredag aften i kirken og hver gang er der planlagt 
et program, som er varierende og tilpasset til børnenes behov.  Dette program 
kan indeholde alt fra en fest, en filmaften, spilleaftener, turneringer i 
bordfodbold samt inden- og udendørs aktiviteter. 

Ung i Bruxelles-netværket  

Ung i Bruxelles er et netværk for unge danskere i Bruxelles fra 18-30. Der er 
møder en gang om måneden og hvor deltagerne laver noget sammen. Stort set al 
kommunikation foregår via Facebook på gruppen 'Unge i Bruxelles'.  

Danskundervisning  

Den danske kirke i Bruxelles tilbyder undervisning i dansk for børn og unge, der 
ikke har dansk som deres primære sprog, eller som går på internationale skoler. 
Vi har siden det første hold blev oprettet i 2007 kunnet tilbyde 
danskundervisning for børn, der gerne vil udvikle deres danske sprog, både 
skriftligt og mundtligt.  Det er en alsidig undervisning, som gør brug af mange 
forskellige virkemidler. Sanglege og teater er lige så stor en del af 
undervisningen som læsning og skrivning. Børnene skal være fyldt 6 år og have 
skriftlige kundskaber og som minimum have en smule kendskab til dansk for at 
blive indskrevet på danskholdet. Behovet er åbenlyst, selvom tilmeldingen er 
varierende. 

Legegruppen  
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Legegruppen er for alle hjemmegående mødre / fædre med små børn, primært 0 
– 3-årige som mødes tirsdage kl. 10 – 12. Legegruppen er et godt sted at knytte 
venskaber – børn som voksne. Ind imellem mødes en større gruppe også en 
lørdag. 

Nyhedsformidling 

Kirkebladet 

Kirkebladet er udsendt til alle, som ønsker at modtage det. I 2018 blev det 
udsendt 3 gange til knap 800 hustande hver gang. 

Elektronisk nyhedsbrev  

Vi supplerer kirkebladet med et elektronisk nyhedsbrev, som udsendes ved 
starten af hver måned. Det sendes til knap 400 modtagere.  

Hjemmeside 

Kirkens hjemmeside www.dankirke.be er en vigtig kommunikationskilde som 
løbende opdateres.  

Facebook  

På Facebook er der løbende opdateringer af informationer om kirkens 
arrangementer. 

Økonomi 

Regnskabet for 2018 er tilfredsstillende og er naturligvis fortsat præget af købet 
af kirken og istandsættelsen heraf og menighedsrådet vil bestræbe sig på at 
bringe bedre balance mellen indtægter og udgifter. 

Tak 

Først og sidst tak til alle, der i 2018 har været med til at sørge for, at der fortsat er 
en dansk kirke i Bruxelles, en 'folkekirke' for de danskere, der bor eller opholder 
sig i Belgien i kortere eller længere tid, hvad enten det er ved at bruge kirken, 
være frivillig, ved at betale kontingent eller overføre kirkeskat fra Danmark til 
kirken her.  

Tak til alle, der har givet en hånd med i forbindelse med alt det praktiske ved 
driften af kirken.  

En særlig tak til Poul Fusager, som fortsat sørger for at kirkens bygninger bliver 
bedre. 

Tak til vore mange venlige sponsorer, der yder deres gode bidrag ved sankthans 
og julemarkedet.  
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Tak til vore gode samarbejdspartnere: Spejderne, Det Danske Kulturinstitut, 
DJØF, Danes World Wide og Den danske Ambassade som vi har et fortrinligt 
samarbejde med.  

Tak til hver og en som har bidraget til kirken i 2017! 

Det er ingen selvfølge, at der er en dansk kirke i Bruxelles. Det kræver, at der 
er nogen, der er villige til at lægge tid, kræfter og penge i projektet! Det håber 
vi også, at der vil være fremover. 

Torben Toft 

Formand for menighedsrådet 


