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Dannebrog fejrer 800 år i 2019 og det er også 100-året for oprettelsen af Dansk Kirke i Udlandet, som i dag er blevet til Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) sammen med sømandskirkerne
og de danske kirker i Sydslesvig. DSUK er folkekirke i udlandet og
skal være, hvor der er danskere, dansksindede og søfolk udenfor
landets grænser. Vi kan kendes på flaget, stor eller lille flagstang.
På evangelisk-luthersk grund varetages den kirkelige betjening og samtidig det kulturelle fællesskab 48 steder i verden. Midt
i den brogede verden kan vi tale dybt om, hvad der rør sig i virkeligheden.
Ja, skal kirken være her? Nogle vil spørge om kristendommen
og den bibelske fortælling er sand og relevant. Måske skulle vi lægge mærke til, at bibelens fortællinger vender det om og ofte spørger
os, om vi er ”sande”. Der bydes op til refleksion over et liv i ansvar
overfor Gud og vores medmenneske.
Slår vi til i vores liv, i forhold til arbejde, ægtefællen, børnene,
forældrene og alt det gode, vi gerne vil og alt det, som ikke er godt
og vi ikke vil? Og hvad kan vi gøre ved det?
Det kristne evangelium og den bibelske fortælling gør horisonten for menneskers liv større, og med det religiøst-poetiske
sprog hævdes, at der er mere at sige end, hvor vi ellers finder, at vi
kommer til kort. Der er mere at sige om et menneske end, hvad det
formår. I hvert fald i Guds optik.
Det svarer til, at Jesus aldrig fortæller præcist, hvad himmerige
er, men kun hvordan det er. Mulighederne holdes åbne.
Når der er dansk kirke i Bruxelles og mange andre steder, er det
også, fordi vi især på modersmålet, vores hjertesprog, kan forbinde
os med den bibelske fortællings billedskabende virkelighed. Den
virkelighed, vi hører hjemme i, og hvorfra vi er sat frie til at gøre
gavn, så godt, vi kan det.
Mogens Bering Rasmussen, præst

Foto: Bjarke Ørsted

@haungaard_as

3

Klumme

Nr. 2 l Ap ril 201 9 l 42. årg ang

Kolofon
DGIs verdenshold

l

Skt. Hansfest

l

Sommerstage

KIRKEBLADET
Nr. 2 - April 2019
FORSIDEFOTO
DGIs verdenshold
REDAKTØR
Mogens Bering Rasmussen
LAYOUTER
Pernille Picherit
www.pernillepicherit.fr

KIRKEBLADET
Nr. 2 - April 2019

5

PRÆST
Mogens Bering Rasmussen
Tlf. +32 (0)474 38 33 61
Mail: praest@dankirke.be

Tilbageblik

6-7

JUNIORASSISTENT
Thora Sommerlund
Tlf. +32 (0)472 19 86 23

Verdensholdet

8-9

Grundtvig

10-11

KIRKENS FASTE ÅBNINGSTIDER
Tirsdag 10-12
Onsdag kl. 17-19
Fredag kl. 12-14
Altid i forlængelse af gudstjenester
og ellers efter aftale.
Mail: dankirke@dankirke.be

lndsamling

12

NÆSTE NUMMER
September 2019

Kalender

MATERIALE
Bedes sendes til
praest@dankirke.be

Fernisering

16

DEADLINE 14. JUNI

Champagnesmagning

17

Byvandring i Bruxelles

18

Sankt Hans

19

Sommerstage

19

TRYKKERI
Hayez, Rue Brunfaut 19
1080 Bruxelles
UDGIVES AF
Den Danske Kirke i Bruxelles
Vor Frue Kirke ASBL
Rue Washington 27-29
1050 Bruxelles
Tlf. +32 (0)2 660 93 34
www.dankirke.be

Den Danske Kirke
i Bruxelles Asbl

4

3

14-15

Kirkeskat & bidrag

20-21

Fra vor egen verden

20-22

Børn & unge

24-26

KOLLEGIEKONTORET
Mail: kollegiet@dankirke.be
Tlf. +33 (0) 495 18 41 87
BELGIEN
KBC 736-0018837-83
IBAN BE14 7360 0188 3783
BIC KREDBEBB
DANMARK, Danske Bank
Reg. nr. 4400 - Kontonr. 373213
BIC/SWIFT DABADKKK
IBAN DK57 3000 4400 373213
- Mærk betalingen “Bruxelles”
MENIGHEDSRÅD
Formand Torben Toft
Tlf. +32 (0)496 95 33 86
Næstformand
Niels Holm Svendsen
Tlf. +32 (0)4 94 66 01 52
Kasserer Lene Graversen
Tlf. +32 (0)26 88 12 89
Sekretær Bo Skovsbøll
Karin Bundgaard
Tlf. +32 (0)27 34 37 15
Lone Højen
Tlf. +32 (0)478 67 42 68
Tania Vega
Kirsten Lund
Suppleanter
Jacob Just, Maria Fihl, Jens A. Munch,
Leif Hein Jørgensen
PRÉSIDENT de l’ASBL
Jens Aksel Munch
TRÉSORIER de l’ASBL
Thomas Bardram
SECRÉTAIRE de l’ASBL
Leif Hein Jørgensen

5

Til
bage
blik

Skuespilleren
Thure
Lindhardt talte
levende
om
fortællinger
og identitet.

Fodboldtræneren Jess
Thorup talte
inspirerende
om udvikling
af unge
talenter.

Fotos: XXX

Fastelavn blev
en festlig dag
omkring
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VERDENSHOLDET
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DGIs verdenshold kommer til Bruxelles
Onsdag den 5. juni kl. 19.30 på SSB

l begyndelsen af juni kommer National Danish Performance Team (DGI Verdensholdet) til Bruxelles og optræder. Verdensholdet består af 28 udvalgte og meget
dygtige danske gymnaster i aldersgruppen 19-28 år.
Når holdet går på gulvet i SSBs sportshal med
showet NAMUH, kommer du til at opleve rytmisk gymnastik, dans, spring og akrobatik af højeste kaliber.
NAMUH er en gymnastik fortælling om livet, om
gruppedynamikker og om, hvordan man finder balancen mellem individets frihed og identitet og gruppens
krav, normer og sikkerhed.
Hvert andet år sender DGI et hold af Danmarks
bedste gymnaster på turne. De skal besøge alt fra skoler og idrætscentre til flygtningelejre og slum, samt
optræde på nogle af verdens berømte scener.
DGI Verdensholdet vil vise, at gymnastik er både

leg, fordybelse og den sublime præstation. DGI Verdensholdets show er symbolet på en drøm. Det er
kulminationen på gymnasternes målrettede indsats,
sammenhold og arbejde på tværs af grænser. For publikum er de en mindeværdig oplevelse, der skal sikre,
at drømmene lever videre i nye og stærkere lokale fællesskaber.
Gymnasterne ankommer den 2. juni og vil blive indkvarteret hos lokale værtsfamilier. Skoleelever på den
skandinaviske skole i Waterloo får glæde af at kunne
deltage i workshops under verdensholdets besøg.
Holdet skal også besøge Europaparlamentet.
Verdensholdet rejser i 10 måneder verden rundt,
og har forud for deres besøg til Belgien besøgt blandt
andre så forskellige steder som Tyskland, UAE, Sydko-

rea, Taiwan, Colombia, Argentina, Mexico, USA, Skotland, Gran Canaria og gennemfører en Europaturné
som ambassadører for dansk kultur, gymnastik- og
foreningsliv. Målet er at vække forståelse og nysgerrighed for en aktiv og sund livsstil igennem workshops,
besøg og shows.
Besøg holdets hjemmeside: www.ndpt.dk og få en
forsmag på showet.
Onsdag den 5. juni 2019 kl. 19:30-21.30 præsenteres
deres forrygende show NAMUH på den Skandinaviske
Skole (SSB), Square d’Argenteuil 5, 1410 Waterloo.
Billetter koster 15€ for voksne og 10€ for børn (5-12 år).
Forsalget, der løber fra den 30. april til den 29. maj 2019
(begge dage inkl.), sker hos:

Den Danske Ambassade, Rue d’Arlon 73, 1040. Billetsalg i Borgerservice, mandage kl. 10-12.30, onsdage kl.
12-15 og fredage kl. 10-12.30. Der modtages kun kontant
betaling, ikke kort.
Den Danske Kirke, Rue Washington 27, 1050
Ixelles: Billetsalg onsdage fra 17-19 og fredage fra 1214 eller efter aftale, send i givet fald en mail herom
til dankirke@dankirke.be. Der modtages kun kontant
betaling, ikke kort.
I det omfang, der er billetter tilbage, vil der være
mulighed for køb af billetter ved indgangen. Billetsalget starter ½ time, inden showet begynder. Der modtages kun kontant betaling, ikke kort.
Besøget arrangeres af Danmarks Ambassade i Belgien
og Den Danske Kirke i Bruxelles.

Værtsfamilier søges!
Gå ikke glip af et besøg af disse skønne ungemennesker! Man kan fortsat melde sig som
værtsfamilie på dankirke@dankirke.be. Gymnasterne ankommer søndag den 2. juni ca. kl. 18 og
rejser torsdag den 6. juni om morgenen.
Kontakt kirken for mere information.
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Lidt om Grundtvigs teologi
og Den kristelige Børnelærdom
Af Michael L. Sørensen

Vi kender alle Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs (1783-1872) mange dejlige salmer og synger dem gerne til gudstjenester og ved andre
lejligheder. Mange vil også uden at blinke erklære sig som grundtvigianere, hvis adspurgt om
hvilken kirkeretning de tilhører. Det er der intet
mærkeligt i. De fleste danskere og flertallet af
folkekirkens præster definerer sig som grundtvigianere.
Grundtvigianismen kendes også som den
glade kristendom, men hvordan skal det forstås?
Grundtvigs eget udtryk “Menneske først, kristen
så” beskriver det vel meget præcist og var et
udtryk for Grundtvigs grundlæggende tro på, at
jordelivet var godt. Det er livet og ikke døden
som skal sættes i centrum for vores menneskelige tilværelse.
N.F.S. Grundtvig var meget produktiv, vel nok
den mest produktive forfatter og digter i danmarkshistorien. Han spredte sig over mange
emner; teologi, skolevæsen, politik og litteratur.
Han var både præst, teolog, politiker, pædagog
og digter.
Grundtvigianismen (en betegnelse som han
ikke selv brød sig om) er en meget rummelig
bevægelse i begrebets bredeste betydning, men
man kan spørge om Grundtvig havde en egentlig teologi. Kunne Grundtvig læses som man
læste Martin Luther (1483-1546) og var Søren
Kierkegaards (1813-55) kritik af hans kristendomsforståelse berettiget.
Grundtvig kan tages til indtægt for mangt
og meget. Det bliver han, også i dag. Heri både
hans styrke og hans svaghed.
Hvis man vil forstå Grundtvig som teolog og
kirkereformator, er der to værker, der står som
10

uomgængelige, nemlig
“Kirkens Gjenmæle”
fra 1825 (som skaffede
Grundtvig sin censurdom på halsen) og “Den kristelige Børnelærdom, betragtet af N.F.S Grundtvig” som udkom
samlet i bogform i 1867.
lngen af dem er specielt voluminøse. Gjenmælet er på 57 sider og Børnelærdommen er
på 339 sider. Særligt læste i den brede offentlighed i dag er de heller ikke. Der findes ikke
nogen nyere optrykninger af disse to bøger hvis
man søger hos sin boghandler. Alligevel står
netop de to bøger som monumenter i dansk
kirkeliv.
l Kirkens Gjenmæle præsenterede Grundtvig sin “mageløse opdagelse” om det levende ord og menigheden. Kristendommens
grundlæggende udtryk er at finde i den apostolske trosbekendelse, som for Grundtvig var den
eneste autentiske. En opdagelse der først sendte
rystelser gennem det danske kirkeliv og senere
er blevet til det, som de fleste danskere forstår
som kristendom og folkekirkeliv.
Den kristelige Børnelærdom er trods navnet
ikke en børnebog. Hvis man tror det, er man
gået helt galt i byen. Bogen består af en række
artikler som Grundtvig skrev og publicerede fra
1855 til 1861. Grundtvig var altså mellem 72 og 78
år, da han skrev dem og 83 år, da bogen udkom
med de samlede artikler.
Bogen skal efter min mening læses som en
sammenfatning af hans teologi, men ikke som
en håndfast dogmatik idet undertitlen “betragtet
af...” tydeligt angiver, at Grundtvig tager sig sine
friheder, bruger af sine egne livserfaringer og

nok ophøjer nogle af dem til teologi. Samtidig
kan bogen også læses som et litterært værk.
Børnelærdommen har en vis form for dialog med især Grundtvigs opponenter gennem
tiderne, professor H.N. Clausen, biskopperne
Mynster og Martensen og ikke mindst Søren
Kierkegaard som døde under sin kirkestorm

samme år, som Grundtvig begyndte sit arbejde
med Børnelærdommen.
Hvor Kirkegaard i de tidlige artikler bliver hudflettet og kaldt ved øgenavn som “Haarkløveren”,
bliver tonen i artiklerne venligere som årene går
og Søren Kierkegaard nævnes senere ved navn
for til slut at kunne se nogle af sine synspunkter
næsten overtaget af Grundtvig, der nu sagtens
kunne blive enig med Søren Kierkegaard om
flere forhold.

Man kan næsten ikke undgå at tænke på
Kierkegaards vittige journaloptegnelse om, hvordan Grundtvig havde i sinde at slå ham ihjel:
”Først... vil han... byde Jorden at aabne sig og
sluge mig. Dernæst... vil han overlevere mig til
Satana, saa tager Fanden mig. Fremdeles... vil
han slaae mig ihjel med Thors Hammer. Og endelig vil han... ved det levende Ord aldeles tilintetgjøre mig”. Det er lige før, at man er tilbøjelig
til at give Kierkegaard lidt ret i den sidste del af
profetien.
En anden central person, som Grundtvig har
et opgør med i Børnelærdommen, er Martin Luther og især hans Lille Katekismus. Grundtvig
var en stor tilhænger af Luther, men paradoksalt var nogle lutheranere ham imod. Han kaldte dem “de såkaldte Lutheranere”, og inddelte
dem i de ortodokse teologer, der klagede over, at
tilværelsen var præget af elendighed og lidelse
i modsætning til det himmelske liv efter døden,
eller de vantro skriftkloge, der forvanskede Luthers lære til ren fornuft og rationalitet.
Reformationen skulle fortsættes, men på
Grundtvigs måde og gerne som beskrevet i Børnelærdommen.
Hvis man vil prøve at forstå Grundtvig og
hans teologi er disse to værker uomgængelige,
men som (moderne) kristen i 2019 skal man
være forberedt på, at Grundtvig ikke kun er en
teologisk hyggeonkel hvor to og fem er lige, og
hvor kristendommen består af nemme til- eller
fravalg. Grundtvig stod fast forankret i troen, tvivl
ikke herom.
Hvis du vil læse mere :
Kirkens Gjenmæle 1825 (min egen udgave er
et optryk fra 1925)
Den kristelige børnelærdom 1867 (min egen
udgave er den 3. fra 1883)
Svend Bjerg, Gud først og sidst. Grundtvigs
teologi - en læsning af Den Christelige Børnelærdom. Forlaget Anis 2011.
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FRA VOR EGEN VERDEN

Danskerne ved NATO HQ SHAPE i Mons
samlede ind til Den Danske Kirke i Bruxelles
For femte år i træk har danskerne ved SHAPE i
Mons samlet ind til Den Danske Kirke i Bruxelles.
Det skete som altid ved den årlige SHAPE Fest, hvor
samtlige NATO nationer deltager med telte, hvorfra
der uddeles og sælges nationale smagprøver.
Danskerne serverede rigtige røde hotdogs
”med det hele”, til stor undren for nogle nationer,
der nysgerrigt kommenterede farven, de ristede
løg og remouladen.
Danskerne serverer gratis hotdogs men der
gøres samtidig opmærksom på, at der gerne
modtages en donation til kirken i stedet.
Vores ”indsamling” foregår som vanligt i en
stor rundmavet og skinnende guldgris, der er
placeret midt på disken.
Tidligt på dagen måtte det danske telt melde
”alt udsolgt”, og de ihærdige danskere indsamlede i alt 550,05 EUR til kirken.

for at julemarkedets gæster kan nyde kaffe, gløgg
og æbleskiver og et stort udvalg af hjemmebagte
kager.
Faste kirkegængere ved de månedlige torsdags gudstjenester, der altid sluttes med en kop
kaffe med kage.
Særdeles engagerede udstationerede og
civile, der så godt som ALLE har valgt at overføre
deres kirkeskat til Den Danske Kirke under deres
udstationering/ophold i Belgien.
Mange tak til danskerne for en ihærdig og
aktiv indsats for at få guldgrisens mave fyldt.
Kirsten Lund

Hvem er så danskerne ved SHAPE?
Ca. 20 udstationerede familier og 7 civilie familier,
ialt en koloni på ca 70 personer, små som store.
En ihærdig gruppe mennesker, der siden
julemarkedet blev afholdt først gang i 1976,
selvstændigt har bestyret Kaffeboden, der sørger

Alkoholproblemer?
Tror du, at du har et alkoholproblem, eller kender du en der har? Så kan du få gratis, anonym rådgivning hos Alkolinjen i Danmark, også selvom du ikke bor i Danmark.
Telefonnummeret er +45 80 20 05 00. Åbent på alle hverdage mellem 11-15.
Du kan få mere viden på www.alkolinjen.dk. Her kan du blandt andet fået checket dine
alkoholvaner. Alkolinjen hjælper med at formidle hjælp til hele Danmark, men også webløsninger med virtuel hjælp.
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Kalender april-september
APRIL

Søndag

den 19.

kl. 11.00

Gudstjeneste

Onsdag

den 3.

Kl. 14.00

Danskundervisning

Tirsdag

den 21.

kl. 10.00

Legegruppe

Fredag

den 5.

kl. 19.00

Ungdomsklub

Onsdag

den 22.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Søndag

den 7.

kl. 11.00

Gudstjeneste.

Tirsdag

den 28.

kl. 10.00

Legegruppe

Tirsdag

den 9.

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 29.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Onsdag

den 10.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Torsdag

den 11.

kl. 17.45

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Søndag

den 14.

kl. 11.00

Gudstjeneste. Fernisering

Skærtorsdag den 18.

kl. 19.00

Gudstjeneste. Konfirmander medvirker

Påskedag

den 21.

kl. 11.00

Gudstjeneste

Tirsdag

den 23.

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 24.

kl. 14.00

Danskundervisning

Onsdag

den 24.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Tirsdag

den 30. kl. 10.00

Legegruppe

Tirsdag

den 30. kl. 19.30

Champagnesmagning

MAJ

Kr.Himmelfart den 30. kl. 11.00

Konfirmationsgudstjeneste

JUNI
Tirsdag

den 4.

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 5.

Kl. 14.00

Danskundervisning

Onsdag

den 5.

kl. 19.30

DGIs Verdenshold på SSB

Fredag

den 7.

kl. 19.00

Ungdomsklub

Pinsedag

den 9.

kl. 11.00

Gudstjeneste

Tirsdag

den 11

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 12.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Torsdag

den 13.

kl. 17.45

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Lørdag

den 15.

kl. 10.30

Legegruppe

Søndag

den 16.

kl. 11.00

Gudstjeneste

Onsdag

den 1.

kl. 14.00

Byvandring

Tirsdag

den 18.

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 1.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Onsdag

den 19.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Fredag

den 3.

kl. 19.00

Ungdomsklub

Søndag

den 23.

kl. 17.00

Skt. Hans-fest

Søndag

den 5.

kl. 11.00

Gudstjeneste

Tirsdag

den 25.

kl. 10.00

Legegruppe

Tirsdag

den 7.

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 26.

Kl. 14.00

Danskundervisning

Onsdag

den 8.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Onsdag

den 26.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Torsdag

den 9.

kl. 17.45

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Fredag

den 28.

kl. 19.00

Ungdomsklub

Lørdag

den 11.

kl. 10.30

Legegruppe

Søndag

den 30. kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag

den 12.

kl. 11.00

Gudstjeneste

Tirsdag

den 14.

kl. 10.00

Legegruppe

Tirsdag

den 14.

kl. 20.00 Syng-sammen-aften

den 8.-12.		

Stage

Onsdag

den 15.

kl. 14.00

Danskundervisning

Onsdag

den 15.

kl. 19.30

Au Pair-aften

SEPTEMBER

Fredag

den 17.

kl. 19.00

Ungdomsklub

Søndag

14

JULI
Mandag-fre

den 1.

kl. 11.00

Gudstjeneste
15

DET SKER

Fernisering af Thorvaldsens Kristus, akvareller
Yngvar Larsen
Palmesøndag den 14. februar

”Jeg har gleden av å vise en serie med akvareller med Thorvaldsens Kristus som motiv. Serien er i utgangspunktet
gjort som en malerisk søndags meditasjon gjort i løpet av 2018, hvor jeg har undersøkt spennet mellom en objektiv og subjektiv fortolkning av Thorvaldsens Kristus.” Yngvar Larsen
Udstillingen åbner i den danske kirke Palmesøndag den 14. april efter gudstjenesten, hvor den norske kunstner Yngvar Larsen vil fortælle lidt om udstillingen. Akvarellerne hænger i kirken indtil den 5. maj.

DET SKER

Champagnesmagning
Tirsdag den 30. april kl. 19.30

De fleste af os har set James Bond med en flaske
Bolly eller en Formel 1 vinder der sprøjter champagnebobler ud over sejrspodiet. Champagne er den store
luksus, og hvor den er med, bliver der en fest. Men
champagne er også en vin af høj kvalitet, den kommer fra regionen Champagne på dørtærskelen til Paris,
og den er primært lavet af druer, som er dyrket af
selvstændige vinbønder.
Det er sådan nogen som franske Alain Gérard og danske Solveig Tange, der dyrker tre hektar familieejede
vinmarker i landsbyen Soulières i det område, der
hedder Côte des Blancs, fordi det er særlig kendt for
Chardonnay-druer.
Denne skønne drue er også i centrum i de fleste af
parrets champagner. Selvom boblerne kommer fra et
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ret begrænset geografisk område, er mulighederne
store, og vi skal smage os vej frem blandt nogle af dem:
Chardonnay- eller Pinot-baseret, hvid champagne eller
rosé, den ene eller den anden årgang for at blive lidt
klogere på alt det, som champagne kan og er.
Mens vi smager, hører vi lidt om arbejdet som vinbonde, og om hvordan en flaske champagne bliver
lavet. Solveig og Alain fortæller selvfølgelig også om de
champagner, vi smager, og deres brug. Alle spørgsmål
er velkomne, jeres interesse skaber den ene del af festen, den anden skal boblerne nok levere. Alain Gérard
og Solveig Tange
Pris: 20 €
Tilmeldingsfrist : 26. april på dankirke@dankirke.be
Se mere på www.tange-gerard.fr
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Byvandring i Bruxelles

Sankt hans-aften i haven

Onsdag den 1. maj kl. 14

Søndag den 23. juni kl. 17-22.30

Har du lyst at se lidt af Bruxelles og finde ud af, hvor de
forskellige seværdigheder er i forhold til hinanden? Så
kom med på byvandring onsdag den 1. maj. Vi starter
fra Schuman, og herfra går turen gennem EU-kvarteret
til centrum - der er ikke så langt, som man måske
tror!

Sankt Hans-aften fejres med alt,hvad der hører til, i kirkens store have.
Når bålet tændes kl. 20 synges midsommervisen.
Ambassadør til EU Kim Jørgensen holder dette års båltale kl. 20.15.
Der bliver levende musik og aftenhygge med Dida Robbert og hendes akustiske duet “GrooveLab” med nye
og gamle sange fra forskellige lande.
Også i år er der café med kaffe og kage, pølseboder, vinbar, champagnebar, slikbod og aktiviteter for
børnene. Spejderne sørger for, at der kan bages snobrød.
Biblioteksudvalget afholder bogsalg, så kom og gør et godt køb til sommerlæsning. Der bliver gode
gevinster ved kirkens lotteri.
Vel mødt til en traditionsrig aften for hele familien.
Det er ikke tilladt at medbringe madkurv og egne drikkevarer. Gratis entré.

Turen starter kl. 14 og varer ca. 3 timer.
Mødested ved mindesmærket for terrorangrebet i 2016
på det lille stykke af Rue de la Loi, som er mellem
Schuman og Parc Cinquantenaire - mellem ING-banken og EEAS-bygningen). Turen slutter inde omkring
Grand Place.
Nærmeste metro er Schuman. Parkering: ved Parc
Cinquantenaire ved Joyeuse Entrée.
NB. Turen ender i centrum, så man kan selvfølgelig
også parkere enten ved De Brouckère eller nær Grand
Place og tage metroen til Schuman.
Gode sko (sports- eller vandresko) anbefales - turen er
ikke egnet til høje hæle!
Alle - uanset alder - er velkomne, og hvis hunden er
sød, så tag bare den med også.
Medbring dit gode humør, en flaske vand og måske dit
kamera.
Turen koster ikke mere end det, du skal have at drikke/
spise på caféen sidst på turen.

Max. deltagerantal: 20-25 personer.
Tilmelding senest søndag den 28. april til Jette på
mailme@jrossen.eu eller sms på 0494 43 78 41. Husk
at oplyse et mobilnr, så vi kan få fat i dig/jer i tilfælde
af sidste øjebliks ændringer (fx hvis det styrtregner og
turen derfor må aflyses).

Syng sammen aften
Tirsdag den 14. maj kl. 20

Kan du lide at synge?
Alle med sangglæde er velkomne til Syng sammen aften, hvor vi
finder vore højskolesangbøger frem. Line Henriksen vil ledsage sangen på
flygelet og Mieczyslaw Szynal på cello.
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Sommerstage

Mandag den 8. til fredag d. 12. juni kl. 8.30-17. Børn fra 8-12 år.
Kom med til stage (summercamp) i kirken med forskellige aktiviteter i løbet af dagen - primært med fokus på
udendørsaktiviteter og kreative projekter, som man kan tage med hjem.
Hver dag starter kl. 8.30 og slutter igen kl. 17.00.Pris: 30 € pr. dag eller 110 € for alle 5 dage. Begrænset antal
pladser. Tilmelding via mail dankirke@dankirke.be. Bindende indbetalingsfrist: mandag den 24. juni. IBAN: BE14 7360
0188 3783 BIC: KREDBEBB. Husk at skrive navn, alder og ønskede dage samt kontaktoplysninger på forældre.
Vi glæder os vildt meget til at se dig til en sjov uge i juli. De bedste hilsner Theis & Thora
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Tak

Facebook

Som I sikkert allerede ved, så har Stine søgt nye græsgange. Det har været dejligt at arbejde sammen med
Stine, og gennem næsten 4 år i kirken har hun været en meget vigtig del af de forbedringer og tiltag, der
er gjort derinde.
Derfor skal der også fra menighedsrådets side lyde en stor tak til Stine og hun ønskes al muligt held og
lykke i fremtiden fra os alle herinde.
Thomas Bardram

Husk at du løbende kan følge med i både begivenheder og dagligdagen i kirken på facebook.
Find os på siden @dendanskekirkeibruxellesasbl.

Velkommen
Der kommer en ny stillingsopdeling i kirken med en deltids kollegieadministrator, en timelønnet leder af ungdomsklubben og en assistent, som skal arbejde
med henblik på kirkens events og ungdomsaktiviteter.
l skrivende stund er navnene ikke på plads for kollegieadministratoren og assistenten, men vi byder velkommen til Birita Haldansen Santana, som ungdomsklubleder!

Nyhedsbrev

100-året for etablering
af Dansk Kirke i Udlandet
Gennem 2019 markeres 100-året for etablering af Dansk Kirke i
Udlandet, blandt gennem udgivelsen af Podcast-serien “Langt
væk, men ikke alene”, som du vil kunne finde i din favorit podcastapp under “Eksistensen Podcast”.
l en af historierne medvirker Klaus Bondam om sin tid i
Bruxelles.

Bidrag til kirken

På kirkens hjemmeside www.dankirke.be kan man tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev, der udsendes
pr. mail hver måned.

Betaler man ikke kirkeskat i Danmark og dermed ikke kan overføre kirkeskat hertil
kirken i Bruxelles, skal man jo ikke holdes udenfor af den grund! Den Danske Kirke i
Bruxelles modtager også medlemsbidrag direkte.
Mindstebeløbet for at regnes som stemmeberettiget til kirkens gene-ralforsamling er
240 € om året eller 20 € om måneden om man vil. Alle beløb er selvfølgelig velkomne.

Jubilæumsskriftet

Beløbet kan indbetales på kirkens konto: KBC 736-0018837-83
IBAN BE 14 7360 0188 3783 - BIC KREDBEBB

Tak for din støtte!

40 års jubilæum 1976-2016
140 sider med 36 bidrag i form af personlige oplevelser i og med kirken samt over 100 billeder gennem
kirkens 40 år.
Sælges i kirken for 20 €

Kirkeskat i Danmark
Du kan betale din kirkeskat direkte til Vor Frue Kirke. Hvis du betaler kirkeskat i Danmark, kan man på en
meget enkel måde støtte Den Danske Kirke i Bruxelles. Du kan nemlig få flyttet din betaling af kirkeskat, så
du betaler direkte til kirken i Bruxelles i stedet for kirkeskat i Danmark. Det eneste, det kræver, er, at du udfylder en blanket om fritagelse for betaling af kirkeskat. Blanketten kan fås hos præsten, som skal attestere
den og sørge for, at den bliver sendt til de danske skattemyndigheder.
Eller du kan læse mere og downloade blanket på www.dankirke.be.
20
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EN ÆRA ER FORBl
Kirkens bibliotek eksistere ikke længere som udlånsbibliotek.
Gennem længere tid har udlånet været stærkt faldende og nået et niveau, hvor det ikke giver mening
at afholde udgifter til indkøb af nye bøger og samtidig bede frivillige om at bruge tid på at administrere
biblioteket.
Det er med stor beklagelse, at menighedsrådet har måtte træffe denne beslutning. Men det er i erkendelse af, at mange køber deres bøger selv, nu hvor adgangen til at købe bøger er blevet meget enkel og
forholdsmæssigt billigere end tidligere. Det er en generel udvikling også hjemme i Danmark, hvor mange
biblioteker efterhånden er lukkede.
Biblioteket har i mange år været et flagskib i den danske verden i Bruxelles. Det blev påbegyndt tilbage
i 1980’er med opbygningen af en bogsamling skrevet primært af danske forfattere. Hensigten var at give de
herboende danskere mulighed for at følge med i dansk litteratur på et tidspunkt, hvor tilgængeligheden og
hyppige rejser til hjemlandet ikke var så stor.
Alle bøgerne bliver stående i kirken og er fortsat til rådighed for kirkens medlemmer. Og der er tale om
en stor flot samling, som udover at indeholde spændende samtidslitteratur også omfatter ungdomsbøger
og i særdeleshed en masse børnebøger og mange dejlige billedbøger for de små.
Det er hensigten som en forsøgsordning, at medlemmer kan hjemtage bøger, der står i reolerne, mod
at sætte dem tilbage, når de er læst, eller undtagelsesvis at sætte en anden tilsvarende bog i reolen.
Det er klart, at en sådan ordning beror på tillid. Men det er næppe et problem. Menighedsrådet håber,
at ordningen vil kunne være til glæde for medlemmerne og betyde en bedre udnyttelse af den store bogsamling.
Beslutningen om nedlæggelse af biblioteket indebærer, at der ikke længere vil blive udstedt lånerkort.
De lånere, som i dag har lånt bøger med hjem, bedes venligst efter end læsning aflevere bøgerne tilbage og
som sædvanligt lægge dem i kurven inde i biblioteket.
Biblioteketsudvalget vil fortsat varetage opgaverne med at organisere bogboden ved St. Hans- og julemarkedet. Kirken vil derfor meget gerne som hidtil modtage bøger til bogboden, hvor salget af bøgerne er
en meget velkommen indtægtskilde for kirken. Af erfaring er det kun dansk- og engelsksprogede litteratur,
der har interesse - ikke ordbøger, lærerbøger, lexica og lign.

François Vanhoudenhove
- your electrical partner
l
l
l
l
l
l

Domestic general electrical installations
Mounting of lighting luminaires and suspensions
Electronic devices ( videophone, acces control, camera survey)
Internet server cabling and connections
Garden lighting
Repair of all old lighting devices

Don’t hesitate to contact me
Brico Elec SPRL
Rue Papenkasteel, 9
1180 Bruxelles
Tel 0474/78 5165
Mail bricoelec@skynet.be

God læselyst!

Hold din næste børnefødselsdag i kirken
En god og nem måde at holde fødselsdag på - lej kirkens kælder og have samt adgang til køkken - pris
200€ (medlemmer 150€).
Kontakt kirken på dankirke@dankirke.be eller på tlf. 02 660 9334.
Se de opdaterede vilkår for lokaleleje på www.dankirke.be/lokaleleje/
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FOR BØRN OG UNGE
Legegruppen
- også lørdage

Legegruppen er for alle hjemmegående mødre / fædre med små børn (0-5 år).
Vi mødes tirsdage kl. 10.00-12.00.

Vi mødes også lørdagene 11. maj og 15. juni
kl. 10.30-12.30, så tilmeld dig gerne legegruppens
mailingliste via kontaktpersonen, så er du sikker
på at modtage alle opdateringer.
Ferieperioder aftales løbende.
Det er gratis at komme i legegruppen og der er
kaffe og te til de voksne. Dog forventes det, at man
er fælles om oprydningen. Medbring gerne legetøj.
Legegruppen er et godt sted at knytte venskaber – børn som voksne. Det er sundt for barnet
at komme lidt ud og møde andre børn – og rart
for de voksne at få en ”voksensnak” i løbet af en
dag som hjemmegående.
Alle er velkomne, også au pairer med børn –
og der er ikke tilmelding, bare mød op. Kontakt:
dankirke@dankirke.be.

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er for danske børn
mellem 10 og 14 år (5. primær til 3.
sekundær eller tilsvarende klassetrin).
Ny klubleder er Birita Haldansen Santana.
Klubben er åben fredagene: 5. april, 3.
maj, 17. maj, 7. juni og 28. juni fra kl.
19.00-22.00.
Enhver (i alderen 10-14 år) er velkommen til at følge med til en prøvetime. For
at fortsætte skal husstanden betale bidrag
til kirken på € 20/måned eller € 240 årligt.
Tilmelding sker til dankirke@
dankirke.be med angivelse af navn, alder,
adresse, telefonnummer og mailadresse
på forældrene.
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Au pair-aftener

Au pair-aftener er for alle danske au pairer i
Bruxelles, hvor vi mødes for at skabe et netværk og hygge os.
Au pair-aftener afholdes hver onsdag fra
19.30 til 22.30, hvor vi mødes i ungdomskælderen i kirken.

Hvis du også er au pair og kunne tænke dig
at være med, så meld dig ind i facebookgruppen:
Dansk au pair i Bruxelles 2018/2019.

Unge i Bruxelles

Unge i Bruxelles er et netværk for unge danskere i Bruxelles (25+).
Vi mødes en gang om måneden og laver noget sammen.

Underground fashion store
Centre Social Protestant Ixelles
Det protestantiske sociale center i Ixelles har tøjbutikken Underground fashion
store. Her kan man finde tøj til alle aldersklasser.
Tøjbutikkens åbningstider
Torsdag 14.30-17.00

Møbelbutikkens åbningstider
Tirsdag 14.30-17.00
Torsdag 14.30-17.00

Kontakt kontoret på 02 512 80 80 for afhentning af tøjgaver
og møbler.
Centre Social Protestant
Rue Cans 12, 1050 Ixelles
www.csp-psc.be

Unge i Bruxelles arrangeres primært via Facebook, så meld dig ind i gruppen Unge i Bruxelles eller kontakt dankirke@dankirke.be.

Mød andre
djøfere i
Bruxelles
Deltag i vores netværk,
hvis du er medlem af
Djøf og bor i Belgien.
Her kan du møde andre
djøfere på tværs af
brancher, organisationer
og virksomheder. Både
fysisk ved forskellige
arrangementer og elektronisk via LinkedIn.

djoef.dk/belgien
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GODE TIPS TIL NYE BØRNEFAMILIER
BIBLIOTEKET l DEN DANSKE KIRKE
l biblioteket findes mange gode børnebøger, som
man gratis kan låne efter betaling af et engangsgebyr (10 €).
LEGETØJSBIBLIOTEKET l WATERLOO
Lån legetøjet med hjem for to uger ad gangen.
www.waterloo.eu/home
LEGETØJSBIBLIOTEKET I UCCLE
Åbent onsdag og lørdag kl. 14.30-17.30.
KIDS FACTORY l WATERLOO:
Chaussée de Bruxelles 63, Waterloo.
PARC PAIRI DAIZA, BRUGELETTE
Zoologisk have, www.pairidaiza.eu. Lukket om vinteren
HUIZINGEN
Kæmpe park med 2 store legepladser, trampoliner,
små både, minitog, vandcykler og robåde. Entré i
sommermånederne - ellers gratis.
KESSEL-LO, LEUVEN
Kæmpe udendørs legepark i stil med Huizingen.
Store naturlegepladser, vandcykler, små elektriske
både og sjov trafiklegeplads.
SPORVOGNSMUSEET
Gamle udstillede sporvogne samt ved køb af billet kan man tage tur med en gammel sporvogn. Et
must for små drenge. www.mtub.yucom.be
TECHNOPOLIS
Et museum, der i høj grad minder om Experimentarium i København. Sjove oplevelser i mange timer
for alle aldre. www.technopolis.be
DOLPHINARIUM, BRUGGE
Europas største delfinland. Parken har lukket om
vinteren. www.boudewijnpark.be
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ATOMIUM
Den godt 100 meter høje skelsættende totem i
Bruxelles skyline Atomium. www. atomium.be
FONDATION FOLON, LA HULPE
Fantastisk og eventyrligt museum midt i La Hulpe
parken med værker af Jean-Michel Folon. Et must.
Børnevenligt. Entré. Åbent kl. 9-17 undtagen mandag.
www.fondationfolon.be
MINI-EUROPE
En miniature park ved foden af Atomium. Miniature
gengivelser af de mest attraktive seværdigheder i
Europa. www.minieurope.com
BØRNEMUSEET
Hyggeligt museum for børn. Man kan også holde
fødselsdag der. Åbent onsdag, lørdag/søndag og
skolefridage (belgiske). www.childrenmuseum.be
PLANCKENDAEL DYREPARK
Stor park med dyr og legepladser. Åbent året rundt.
www.planckendael.be
NATURHISTORISK MUSEUM
Museet har en fantastisk permanent udstilling af
dinosaurer. www.naturalsciences.net
ANTWERPEN ZOO
Meget fin gammel zoo med mange dyr.
Tlf. 03 202 45 40. www.zooantwerpen.be
GROTTERNE l HAN
Attraktion. Man besøger grotterne i tre dele. Lukket
om vinteren. www.grotte-de-han.be
Diamantmuseum Brugge
Det danskoprettede museum har et specielt program
for børn i forskellige aldre, et laboratorium, hvor man
kan arbejde med diamanter, samt daglige diamantslibningsdemonstrationer.
www.diamondmuseum.be
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