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Efter 70 år i Bruxelles er Dansk Kulturinstitut lukket denne 
sommer. Bruxelles var blandt de første steder, der blev oprettet 
et dansk kulturinstitut. Siden er der åbnet andre steder, senest 
i Kina, Brasilien og Indien. 

Der har gennem tiderne været et stærkt samarbejde mellem 
kulturinstituttet i Bruxelles og den danske kirke. Dette samar-
bejde er vi taknemmelige for har kunnet eksistere, og vi vil 
savne instituttet som institution og ikke mindst instituttets gode 
medarbejdere. 

Kulturinstituttet i Bruxelles har givet mange mennesker både 
her i Benelux-landene og de senere år også i de tysktalende 
lande kendskab til en mangfoldighed af danske kunstnere, 
dansk kultur og udveksling af ideer og erfaringer lande imel-
lem. I den danske kirke i Bruxelles vil vi gerne dele dansk kultur 
med herboende danskere, og på den måde har vi ofte fundet 
et naturligt samarbejde.

Fremover vil det danske kulturudbud i Europas politiske smelt-
edigel og hovedstad mindskes. Den danske kirke i Bruxelles er 
dog fortsat garant for et dansk fællesskab og kultur med åben-
hed mod verden og med udgangspunkt i den evangelisk-luther-
ske folkekirkes bekendelse til Guds forsoning med mennesker, 
så vi må se et Guds barn i ethvert ansigt. Derfor interesserer 
mennesker og menneskelivet os.

Mogens Bering Rasmussen, præst

Tak for samarbejdet!
Foto: Bjarke Ørsted

Design: Nissen & Gehl mdd.
Tigerstol - Design: Henrik Lehm

HAUNGAARD Frederikshavnsvej 39
9800 Hjørring . 98 90 21 21

Markedsvej 131
9700 Brønderslev . 98 82 31 11

Scandinavian Design
www.haungaard.dk

FRIT LEVERET PÅ ADRESSEN - Kontakt os for priser og betingelser når du bor i udlandet

Haungaard Møbler A/S  @haungaard_asHaungaard Møbler A/S  @haungaard_as
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PRÆST
Mogens Bering Rasmussen
Tlf. +32 (0)474 38 33 61
Mail: praest@dankirke.be

UNGDOMSASSISTENT
Joakim Steiner-Johnsen
Tlf. +32 (0)472 19 86 23

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

KOLLEGIEADMINISTRATOR 
Pia Skaerbak
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
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Jens A. Munch, Leif Hein Jørgensen 

PRÉSIDENT de l’ASBL
Jens Aksel Munch
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Thomas Bardram
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FORSIDEFOTO
Margrete Vestager

REDAKTØR
Mogens Bering Rasmussen

LAYOUTER
Pernille Picherit

www.pernillepicherit.fr

NÆSTE NUMMER
Januar 2020

MATERIALE
Bedes sendes til 

praest@dankirke.be

DEADLINE 15. NOVEMBER

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

JULEMARKED
Den Danske Kirkes 

Julemarked flytter til 
Den Danske Kirke

Lørdag den 23. november 
fra 10.00-18.00 

Søndag den 24. november 
fra 10.00-16.00
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l Konfirmandlejr og siden festlig konfirmation.
l Verdensholdet fra DGI begejstrede. Tak til værtsfamilierne!
l Professor Marlene Wind bragte indsigt om EU.
l Sankt Hans-festen blev en varm midsommeraften med skøn 
 hyggelig stemning og levende musik. Tak til frivillige, spejderne, 
 sponsorer og til årets båltaler, ambassadør Kim Jørgensen.

Tilbageblik
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KIRKESKAT

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. 

Bidrag til kirken
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 generalforsamling er 240€ om året eller 20€ 
om måneden om man vil. Alle beløb er selvfølgelig velkomne.

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

DET SKER

Sensommerdag i haven 
og børnegudstjeneste 
i kirken
Søndag den 15. september kl. 14-17 

Kirke og have er åben for et gensyn eller en 
velkomst efter sommerferien. Kl. 14.00-14.30 er der 
børnevenlig gudstjeneste i Vor Frue Kirke. 
 Der kan købes kaffe og kage, drikkevarer og 
hotdogs. 

Konfirmand?
Torsdag den 19. september kl. 20

lndledende møde om konfirmationsforberedelse er 
torsdag den 19. september kl. 20. Tilbuddet er for 
3. sekundær henholdsvis 8. klassetrin. Tilmeldings-
blanket kan printes fra kirkens hjemmeside og send-
es sammen med kopi af dåbsattest til kirken eller af-
leveres denne aften. Konfirmationen finder sted i Vor 
Frue Kirke i Bruxelles, Kristi Himmelfartsdag, torsdag 
den 21. maj 2020 og andre steder efter aftale. Læs 
mere på kirkens hjemmeside  www.dankirke.be/
kirkelige-handlinger/konfirmation/.

Nyt kor i kirken
Mandag den 9. september

Den Danske Kirke i Bruxelles i samarbejde med 
Dida Robbert starter fra september et rytmisk kor i 
kirken. Sangaftenerne vil foregå mandage kl. 19.00-
21.30. Første gang mandag den 9. september.
 Dida Robbert er en dansk sangerinde og vocal-
coach og uddannet som autoriseret CVT-teacher 
hos den legendariske Cathrine Sadolin på “The 
Complete Vocal Institute” i København. Dida under-

viser til daglig i sang i flere forskellige lande og på 
4 forskellige sprog.
 Koret tager udgangspunkt i “Glæden ved at 
synge, fællesskab og sammenhold.”
 Alle store som små er velkomne, også selv om 
du ikke har nogen sang- baggrund, bare du har 
viljen til at lære og glæden ved at synge. 
 Så kom og lær lidt sangteknik, dans, fællesskab 
og hygge. Pris: 250 € / årligt. Interesseret, så  skriv 
til: dida@didarobbert.com
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DET SKERDET SKER

Mød EU-kommissær 
Margrethe Vestager 
Tirsdag den 24. september 
kl. 18.00-19.00

Kom og mød EU-kommissionens næstformand 
Margrethe Vestager i kirken og hør om de aktuelle 
sager på EU-dagsordenen. 
 
Der sælges øl og vand fra kl. 17.30. Der er fri entré.

Syng sammen i efteråret
Tirsdag den 8. oktober kl. 20.00

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

Smag på belgisk kulturarv
Fredag den 11. oktober kl. 19.00

Den belgiske ølkultur er kommet på Unescos liste over 
immateriel kulturarv. I den anledning fortsætter vi med 
en aften med ølsmagning. Ølsmagningen bliver ledsaget 
af fakta og røverhistorier om øl, og desuden vil der til 
blive serveret lidt lækkert belgisk pølse/ost. 
 Prisen bliver 20 euro for hele arrangementet. 
Tilmelding på kirkens Facebookside.

 Hvor er belgisk politik 
på vej hen?

Onsdag den 2. oktober kl. 19.30

Belgien havde valg den 26. maj - både til Europa-Parlamentet og til na-
tionale parlamenter. Siden er der arbejdet på at danne en ny regering.  
 
Er det lykkedes, eller hvor langt er man, og hvordan er udsigterne for 
belgisk politik? 
 
På baggrund af valget og regeringsdannelsen giver ambassadør 
Karsten Vagn Nielsen en introduktion til belgisk politik.
 
Den danske kirke i Bruxelles og Djøf Belgien indbyder til aftenens 
foredrag, hvor der serveres sandwich/drikkevarer fra kl. 19.00 (gratis). 

Fri entré, men tilmelding ønskværdigt af hensyn 
til traktement enten gennem Djøf Belgien eller på 
mail til dankirke@dankirke.be senest søndag den 29. 
september.



14 15

DET SKER

Find vej i sorgen 
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.30

Døden er den ultimative falliterklæring, som vi skal 
undgå for enhver pris. Og sorg er en sygdom, man 
skal kureres for. Sådan tænker samfundet om død og 
sorg, så vi slipper for at se vores egen fundamentale 
magtesløshed i øjnene. Om det angår vores private liv 
eller arbejdspladsen - stor som lille - er det også en 
udfordring, når en kollega rammes af død eller sorg. 
	 De	fleste	er	på	vild	flugt	fra	det	eneste,	vi	kan	være	
helt sikre på sker. Men vi skal en anden vej: For død og 
sorg er ikke blot uundgåelige, de er også en uundvær-
lige for os mennesker, fordi de former os og intensiverer 
vores	liv	på	nye	måder.	Derfor	skal	vi	ikke	flygte	fra	døden	
og kurere sorgen - vi skal hengive os til dens transforme-
rende kraft, som vi alligevel ikke slipper for. Og vi skal 
lære at leve med de døde - de har nemlig ikke tænkt sig 
at gå væk. Der er enormt meget liv i døden.
  Det er nogle af de provokerende budskaber fra de 
to foredragsholdere, der lever intenst med døden, sorgen 
OG livet hver dag - på hver deres måde. I et kraftfuldt 
og tankevækkende foredrag ankommer en præst og en 
efterladt til døden fra hver deres side - og ender med at 
finde	helt	nye	ting	på	en	anderledes	rejse	gennem	det,	
alle frygter, men ingen undgår.
 Den danske kirke i Bruxelles og Djøf Belgien ind-
byder til aftenens foredrag, hvor der serveres sand-
wich/drikkevarer fra kl. 19.00 (gratis). 
Fri entré, men tilmelding ønskvær-
digt af hensyn til traktement enten 
gennem Djøf Belgien eller på mail 
til dankirke@dankirke.be senest 
søndag den 20. oktober.

Esben Kjær (cand. scient. pol. og MA i journalistik) er 
radiovært på programmet “Bagklog på P1”. I 2016 udkom 
hans bog “Min usynlige søn - kunsten at leve med sine 
døde resten af livet”, der er en anderledes bog om at 
miste. Det er ikke endnu en snak om sorgprocesser. Den 
handler om, hvem du er efter tabet af din elskede, og 
hvordan du lever videre med vedkommende - baseret 
både på personlige erfaringer med tabet af sin søn, 
samt research og interviews med eksperter. Bogen fik 
hjerter i Politiken og toppede bestseller-listen. Esben 
Kjær modtog Liv & Død-prisen for den.

Lotte Blicher Mørk (cand.theol.) er præst på Rigs-
hospitalet. I 2016 udkom hendes bog “På en måde 
skal vi dø”, skrevet på baggrund af mange års erfa-
ring med mennesker på kanten af livet - liv fuld af 
paradokser med sorg og glæde, livsmod og afmagt. 
Bogen veksler mellem patienternes fortællinger og 
Lottes egne refleksioner over, hvordan vi formår at 
leve på trods af, at vi skal dø. Bogen blev anmeldt til 
fem stjerner i Berlingske Tidende. 

JULEMARKED
LØRDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 10-18

SØNDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 10-16

BEMÆRK VENLIGST AT MARKEDET FLYTTER TIL:
Den danske kirke i Bruxelles 

Rue Washington, 27-29
1050 lxelles 

Restauranten
Julemad efter den gode danske tradition.

Granboden
Klassiske adventskranse, dekorationer

med kalenderlys og dørkranse.

Juleboden
Nisser og kalendere, kugler og lys til træet,
noget til små pakker og meget meget mere!

Kaffebaren
Kaffe og kage - gløgg og lune æbleskiver.

Kom og få en hyggelig stund!

Fødevareboderne
Sild, ost og steg, rødkål, honning 

og mange andre lækre sager.

Og mange andre boder for alle aldre.

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

DEN DANSKE KIRKE I BRUxELLES,VOR FRUE KIRKE, INDByDER TIL
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Tirsdag den 8. kl. 20.00 Syngsammenaften

Onsdag den 9.  kl. 19.30  Au pair-aften

Torsdag  den 10. kl. 17.45  Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Fredag den 11. kl. 19.00 Ølsmagning

Søndag  den 13. kl. 11.00 Gudstjeneste

Mandag den 14. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 15. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 16.  kl. 19.30  Au pair-aften

Søndag den 20.   kl. 11.00 Gudstjeneste

Mandag den 21. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 22. kl. 10.00 Legegruppe 

Tirsdag den 22. kl. 19.30 Foredrag om sorgen

Onsdag  den 23. kl. 14.00 Danskundervisning

Onsdag den 23.  kl. 19.30  Au pair-aften

Fredag den 25. kl. 19.00 Ungdomsklub

Tirsdag den 29. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 30.  kl. 19.30  Au pair-aften

November
Søndag  den 3. kl. 11.00 Gudstjeneste

Mandag den 4. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 5. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 6.  kl. 19.30  Au pair-aften 

Torsdag  den 7. kl. 17.45  Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Lørdag den 9. kl. 10.30 Legegruppe

Mandag den 11. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 12. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 13. kl. 14.00 Danskundervisning

Onsdag den 13.  kl. 19.30  Au pair-aften

Fredag  den 15.  kl. 19.00 Ungdomsklub

Søndag  den 17. kl. 11.00 Gudstjeneste

Mandag den 18. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 19. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 20.  kl. 19.30  Au pair-aften

SEPTEMBER
Søndag  den 1. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag den 3. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 4. kl. 19.30 Au pair-aften

Søndag  den 8. kl. 11.00 Gudstjeneste

Mandag den 9. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 10. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 11. kl. 14.00 Danskundervisning

Onsdag  den 11. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag  den 12.  kl. 17.45 Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Fredag den 13. kl. 19.00 Ungdomsklub

Søndag  den 15. kl. 14.00 Børnegudstjeneste 
   og sensommerdag i haven 

Mandag den 16. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 17. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 18. kl. 19.30 Au pair-aften

Torsdag den 19. kl. 20.00  Konfirmandaften med forældre

Mandag den 23. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 24. kl. 10.00 Legegruppe

Tirsdag den 24. kl. 18.00 Foredrag med Margrethe Vestager

Onsdag  den 25. kl. 19.30 Au pair-aften 

Søndag  den 29. kl. 16.00 Gudstjeneste. 
   Konfirmander medvirker

Mandag den 30. kl. 19.00 Kor

Oktober
Tirsdag den 1. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 2. kl. 14.00 Danskundervisning

Onsdag den 2.  kl. 19.30  Au pair-aften 

Onsdag den 2. kl. 19.30 Foredrag om belgisk politik

Fredag den 4. kl. 19.00 Ungdomsklub

Lørdag den 5. kl. 10.30 Legegruppe

Søndag  den 6. kl. 11.00 Gudstjeneste

Mandag den 7. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 8. kl. 10.00 Legegruppe

Kalender september-januar

Lørdag den 23. kl. 10.00 Julemarked i kirken

Søndag den 24. kl. 10.00 Julemarked i kirken

Mandag den 25. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 26. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 27.  kl. 19.30  Au pair-aften

Torsdag den 28. kl. 19.30 Filmaften. ”Lykke-Per”

December
Søndag  den 1. kl. 11.00  Gudstjeneste

Søndag den 1. kl. 14.30 Forjulegudstjeneste i Brunssum

Mandag den 2. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 3. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 4. kl. 14.00 Danskundervisning

Onsdag den 4.  kl. 19.30  Au pair-aften

Onsdag den 4. kl. 20.00 Julekoncert

Torsdag  den 5. kl. 17.45  Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Fredag  den 6.  kl. 19.00 Ungdomsklub

Lørdag den 7. kl. 10.30 Legegruppe

Søndag  den 8. kl. 11.00 Gudstjeneste. Kirkefrokost

Søndag  den 8. kl. 14.00 Jule-syngsammen

Mandag den 9. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 10. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 11.  kl. 19.30  Au pair-aften

Søndag  den 15. kl. 14.00 Gudstjeneste. 
   De ni læsninger med Lucia-optog

Mandag den 16. kl. 19.00 Kor

Tirsdag den 17. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 18. kl. 14.00 Danskundervisning

Tirsdag  den 24.  kl. 13.00 Juleaftensgudstjeneste i Mons/SHAPE

Tirsdag  den 24. kl. 16.00 Juleaftensgudstjeneste i Bruxelles

Onsdag  den 25. kl. 11.00 Juledagsgudstjeneste

Januar
Søndag  den 12. kl. 11.00 Gudstjeneste
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Det protestantiske sociale center i Ixelles har tøjbutikken Underground fashion 
store. Her kan man finde tøj til alle aldersklasser.

Tøjbutikkens åbningstider Møbelbutikkens åbningstider
Torsdag 14.30-17.00 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

Underground fashion store
Centre Social Protestant Ixelles

Danske	film	ses	i	kirken
Den	danske	Ambassade	og	Den	danske	Kirke	 inviterer	 til	 film-		
aftener i kirken, når mørket sænker sig. Filmene vises med en-
gelske undertekster, så tag gerne dine ikke-dansktalende venner 
med og del en god oplevelse. 

Lykke-Per (A Fortunate Man)
Torsdag den 28. november kl. 19.30 
Historisk drama, 2018
Instr.: Bille August

På	jagt	efter	lykken	flytter	Per	væk	fra	det	landlige	Jylland,	sin	strenge	opvækst	i	det	stærkt	religiøse	hjem	
og sin patriarkalske præstefar, og sætter sejl mod København for at studere til ingeniør og realisere et stort 
visionært og moderne energiprojekt, baseret på vind- og bølgeenergi. 
 I hovedstaden kaster Per sig ud i storbylivet og indgår med livsappetit og glæde i det muntre og 
ubekymrede selskabsliv. Han får kontakt med den jævnaldrende Ivan fra den rige jødiske familie Salomon, 
som fascineres og begejstres af Pers ambitioner, og som vil hjælpe ham med at føre dem ud i livet. 
 Trods al sit held og fremgang har Per svært ved at bryde båndene og slippe af med de sår, hans 
strenge, religiøse baggrund har givet ham, og han frygter, at han nu som voksen vil komme til at gentage 
farens adfærd.

Medvirkende: Esben Smed, Katrine Greis-Rosenthal, Benjamin Kitter, Julie Christiansen m.fl.    
Foto: Rolf Konow François Vanhoudenhove

- your electrical partner
l Domestic general electrical installations
l Mounting of lighting luminaires and suspensions
l Electronic devices ( videophone, acces control, camera survey)
l Internet server cabling and connections 
l Garden lighting
l 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

FILM
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DET SKER

Kendt duo 
spiller julen ind
Onsdag den 4. december kl. 20.00 
er du og familien inviteret til julekoncert i Den danske kirke i Bruxelles

Til årets julekoncert får vi besøg af den danske cellist og professor Morten Zeuthen og den amerikanske 
pianist og professor Daniel Blumenthal baseret i hhv. Belgien og Danmark. 
 
De to kammermusikanter har tidligere optrådt sammen som duo og har sammen indspillet og udgivet et 
album	med	værker	af	den	franske	cellist	og	komponist	Paul	Bazelaire.	
 
Morten Zeuthen er en kendt musikpersonlighed i Danmark. Han er tidligere solocellist i DR SymfoniOrkestret 
og var medlem af den legendariske Kontra Kvartetten, Danmarks førende kammermusikensemble i 80’erne 
og 90’erne. I dag spiller han blandt andet i Copenhagen Cello Quartet og underviser som professor ved Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. 
  
Daniel Blumenthal er professor ved Conservatoire Royal i Bruxelles og Thy Kammermusikfestival i Danmark. 
Han er født i Tyskland, uddannet i Frankrig og USA og er i dag baseret i Belgien. Allerede som ung vandt 
han	et	utal	af	klaverkonkurrencer	og	sidder	nu	selv	som	medlem	af	flere	dommerpaneler.	Som	klaversolist	
optræder	han	i	store	dele	af	verden	og	har	været	gæstelærer	i	Danmark	ved	flere	lejligheder.
  
Udover duoens eget repertoire vil koncerten også - i anledning af højtiden - byde på julemusik og fælles-
sang. 
 
Arrangører er Den danske Ambassade og Den danske Kirke.

DET SKER

Jule-syng-
sammen
Mandag den 9. december 
kl. 14.00

Kan du lide at synge julesange og 
julesalmer? 
 Velkommen til Syng-sam-
men-eftermiddag, hvor vi synger 
både de meget sungne og de 
knap så ofte sungne julesange og 
salmer. 
	 Denne	gang	har	vi	flyttet	tids-
punktet til en eftermiddag, så 
større børn kan være med. 
 l pausen sælges æbleskiver.

De ni læsninger 
og Lucia
Søndag den 15. december 
kl. 14.00 

De ni læsninger er en julefor-
beredende gudstjeneste med rod 
i den engelske tradition. 

Der bliver vekselvist læst og 
sunget. 
 Den gamle tradition med at 
gå Lucia vil også indgå i guds-
tjenesten. 
 Efterfølgende kan der købes 
gløgg og æbleskiver.

Kirkefrokost
Søndag den 8. december 

2. søndag i advent, den 8. december, efterfølges gudstjenesten af kirkefrokost. Kom og få en hyggelig snak 
over en sildemad og andet godt. Der opkræves en beskeden betaling.
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Velkommen!
Velkommen til Pia Skaerbak, som er startet per 1. maj som kollegie-
administrator. 

Hendes primære opgaver er at varetage kirkens interesser omkring 
udlejningen af kollegieværelserne samt at hjælpe med administra-
tionen af kirkens bygninger.

Velkommen til Joakim Steiner-Johnsen, der er ansat 
som ungdomsassistent fra den 1. september, men 
også var her tre uger omkring Skt. Hans. 

Joakim er i gang på universitetet, hvor han læser 
teologi, og så er han rigtig glad for fodbold.  

Velkommen til Marie-Louise
Nissen, der vil være tovholder 
på de mange opgaver om-
kring julemarkedet, der nu 
flytter	ind	i	kirkens	lokaler.

Tak!
Thora Sommerlund forlod kirken den 15. august 
efter et år som juniorassistent. 
 
Thora har med engagement og mange smil løftet 
en stor opgave og i øvrigt udsmykket mange guds-
tjenester	med	sit	tværfløjtespil.	

Tusind tak og alt godt fremover!

TAK & VELKOMMEN
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FRA VOR EGEN VERDEN FRA VOR EGEN VERDEN

Kirkens 
generalforsamling
På kirkens generalforsamling i marts var der gen-
valg på alle poster og lige sådan i konstitueringen. 
Thomas Bardram overtager Maria Fihls plads som 
suppleant. Tak for indsatsen til Maria!

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

Danskerlisten
Det danske Udenrigsministerium kan lynhurtigt 
kontakte danskere udenfor Danmark, hvis der plud-
selig sker noget katastrofeagtigt i det område, man 
befinder sig. Det kunne være terroristhandlinger,
trafikulykker, naturkatastrofer, epidemier og lignende.

Man kan tilmelde sig både som fastboende uden 
for Danmark og som rejsende på Danskerlisten. 
Gør det ved at downloade en app fra Play Store på 
Google/Apple App Store. App’en hedder: Rejseklar.

Hvis man ikke bruger smartphone, kan man tilmelde 
sig på internettet. Søg på: Danskerlisten. Så kom-
mer der et spørgeskema op. Man skal kun opgave 
navn, mobiltelefon og e-mail - samt hvor man er 
og hvornår.

Tilmeldingen i forbindelse med rejser udløber au-
tomatisk. Og tilmelding for fastboende kan man selv 
slette eller ændre via app’en når som helst.

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

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. 

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

Alain Gérard & Solveig Tange tilbyder,

Blanc de Blancs, Assemblage og Rosé,
Vintage og Enkeltmarks Champagner

For bestilling kontakt venligst:
Solveig Tange

+33(0)6 76 13 76 54

champagne-tange-gerard@orange.fr
www.tange-gerard.fr

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 elek-
tronisk via LinkedIn.

djoef.dk/belgien

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 opdat-
erede vilkår for lokaleleje på www.dankirke.be/lokaleleje/
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Biblioteket
Kirkens bibliotek står til rådighed for kirkens medlemmer. 
 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. 
 
Medlemmer kan hjemtage bøger, der står i reolerne, mod at sætte dem tilbage, når de er læst, eller undta-
gelsesvis at sætte en anden tilsvarende bog i reolen. 
 God læselyst!

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

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 web-løsninger med virtuel hjælp.

AA meeting in English: “Steps at 7” 
Tuesday 7-8pm at the Danish Church.
 For more information please contact: stepsat7@gmail.com 

HJÆLP AT HENTE

Køkken og terrasse 
Kirkens køkken (kaldet sakristiet) er blevet renoveret, ligesom terrassen er blevet udvidet med hjælp fra 
frivillige. Vi siger tak!

FRA VOR EGEN VERDEN

Dannebrog
Der	er	blevet	givet	en	flagstang	med	Dannebrog	til	kirken.	
Vi siger giveren (bosiddende i Danmark) mange tak for, at vi nu kan 
vise	flaget.
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Ungdomsklubben
Ungdomsklubben er for danske børn mellem 10 og 14 
år (5. primær til 3. sekundær eller tilsvarende klasse-
trin). Klubleder er Birita Haldansen Santana.  

Klubben er åben fredagene: 13. september, 4. oktober, 
25. oktober, 15. november og 6. december 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 hus-
standen 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. 

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 2019/2020

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

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 5. oktober, 9. novem-
ber og 7. december kl. 10.30-12.30, så tilmeld dig gerne 
legegruppens mailingliste via kontaktpersonen, så 
er du sikker på at modtage alle opdateringer. Ferie-
perioder 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

FOR BØRN OG UNGEFOR BØRN OG UNGE

Den Danske Kirke i Bruxelles 
tilbyder undervisning for børn 
og unge, der ikke har dansk som 
deres primære sprog. Undervis-
ningen er alsidig, foregår i min-
dre grupper og der gøres brug af 
forskellige virkemidler. Undervis-
ningen forudsætter, at der arbe-
jdes aktivt videre i hjemmet, da 
vi derved får det størst mulige 
udbytte af lektionerne.

Undervisningen vil foregå ca. 
hver tredje onsdag kl. 14-17 på 
et hold, der er delt i et A og et 
B niveau.  

Underviser 
vil være Dorthe Eg
Dorthe har været tilknyttet Eu-
ropaskolen i Bruxelles siden 
1999 dels som vikar, men primært 
som assistent i den danske 
børnehave. 

Hun har arbejdet et år som SEN 
assistent (hjælpelærer) i anden 
klasse. Dette skoleår arbejder 
hun på Europaskolen i Uccle i 
den danske maternelle.  

Niveau A 
henvender sig primært til børn 
fra seks år, der ikke læser/skriver 
dansk endnu. 
 Vi arbejder med bogstavernes 
navne og lyde og begynder at 
skrive bogstaverne og sætter dem 
sammen, så de danner lette ord.  
  Vi arbejder med stavning, ta-
ler om billeder, hører og fortæller 
historier, laver rim og remser 
mm., og udbygger derved det 
danske ordforråd.

Niveau B 
henvender sig primært til lidt æl-
dre børn og unge, der læser og 
skriver dansk, men som stadig 
har svært ved alle uregelmæs-
sighederne i det danske sprog - 
herunder udtaleregler og stavning. 
 Undervisningen fokuserer på 
at opbygge et ordfor råd, der re-
laterer sig til et bredt spektrum af 
emner.   
 Virkemidlerne vil være læsn-
ing af mindre tekster med ind-
dragelse af børnenes egne er-
faringer, og endelig skrivning af 
egne små historier og tekster.

Datoerne fra 
september til december 2019: 

11. september
2. oktober,
3. oktober
13. november
4. december
18. december.

Kurset gennemføres kun ved 
tilstrækkeligt antal elever.

For at dine børn kan deltage i 
undervisningen, skal husstanden 
være medlem af Den Danske 
Kirke. 

Medlemskab koster min. € 20 pr. 
måned eller € 240 årligt. 
 Prisen for deltagelse 
for efterårssæsonen er € 120 
inkl. materialer.

Tilmelding sker ved senest den 
10. september at sende en mail til 
dankirke@dankirke.be med bar-
nets navn, alder og ønsket hold. 
 Betaling medbringes første 
undervisningsgang.

Dansk-
undervisning 

i kirken
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BIBLIOTEKET l DEN DANSKE KIRKE
l	 biblioteket	 findes	 mange	 gode	 børnebøger,	 som	
man gratis kan låne efter betaling af et engangs-
gebyr (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. Lukket om vinteren.
www.pairidaiza.eu 

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 Experimen-
tarium 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

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 gen-
givelser 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 pro-
gram for børn i forskellige aldre, et laboratorium, 
hvor man kan arbejde med diamanter, samt daglige 
diamantslibningsdemonstrationer. 
www.diamondmuseum.be

GODE TIPS TIL NyE BØRNEFAMILIER



32

PERlODlQUE TRlMESTRlEL  

BUREAU DE DEPOT: 
1050 COURONNE WERY 

P916963
KlRKEBLADET   3lÈME TRlMESTRE 2019




