
1

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

Rue Washington 27   
B - 1050 Bruxelles    www.dankirke.be  

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

Rue Washington 27   
B - 1050 Bruxelles    www.dankirke.be  

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

Nr.  1   l   Januar 2020  l   43 .  årgang

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

Rue Washington 27   
B - 1050 Bruxelles    www.dankirke.be  

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

Rue Washington 27   
B - 1050 Bruxelles    www.dankirke.be  

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

Thomas Harder  l  Fastelavn  l  Ny kirkeudsmykning



2 3

Det er ikke kun regioner og brancheorganisationer, som har 
kontor tæt på EU’s institutioner. Det har kirkerne også. Den ka-
tolske kirke har sin repræsentation COMECE, og de ortodokse, 
anglikanske og protestantiske kirkesamfund i Europa danner et 
kirkefællesskab i Konferencen for Europæiske Kirker (KEK).
 114 kirkesamfund er medlemmer af KEK. I 1959 samledes 
man i Nyborg i Danmark til den første officielle samling for at 
bygge bro under den kolde krig mellem øst og vest. I dag ar-
bejder man for et humant, socialt og bæredygtigt Europa i fred 
med sig selv og dets naboer.
 KEK får dansk generalsekretær fra den 1. januar. Det bliver 
teologen Jørgen Skov Sørensen, som blandt andet har været 
sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige Råd og gene-
ralsekretær i Danmission.
 Jørgen Skov Sørensen vil have til opgave at gøre kirkernes 
stemmer gældende i EU og i Europa. Som han selv siger det, 
så har ”kristendommen … været med til at definere vores kon-
tinent sådan som vi kender det, og vores kristne arv skal også 
fremover spille en vigtig rolle i forhold til at forme vores fælles 
fremtid.” 
 At skulle lede fællesskabet af en så blandet flok af kirke-  
samfund kan man kun have respekt for. Og, som i så mange andre 
sammenhænge, vil den danske og i dette tilfælde også evangelisk-
lutherske tilgang sikkert være god at få bragt med ind.
 Den danske kirke i Bruxelles har i forvejen haft god kontakt 
med KEK, så herfra skal der lyde et velkommen til Bruxelles.

Mogens Bering Rasmussen, præst

Den danske Kirke og EU
Foto: Bjarke Ørsted
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Til
bage
blik

En 
veloplagt 
Margrethe 
Vestager 
talte for 
mange.

Lotte Mørk 
og 
Esben Kjær 
gav indsigt i 
at leve med 
sorg

Ambassadør 
Karsten Vagn 
Nielsen 
gjorde os 
klogere på 
belgisk politik

Julesyngsammen 
med god musik 
og smuk jule-
koncert med 
Daniel 
Blumenthal og 
Morten Zeuthen
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Ambassadør Lars 
Bo Larsen åbnede 
det første jule-
marked holdt i 
kirkens rammer. Det 
blev rigtig hyggeligt. 
Tak til sponsorer, 
kor, gæster og fri-
villige! Kassereren 
er også glad.
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En stor tak 
til sponsorerne 
ved kirkens julemarked

En stor tak 
til sponsorerne 

ved kirkens julemarked
AB CATERlNG

AJ SKJERN A/S

BAGER JOHS DAM & SøN, AAKlRKEBy

BALTIC SEA GLASS, BORNHOLM

BECHS ABC FLyTTEFORRETNlNG

BORNHOLMS SPRlTFABRIK

BRyGGERlET FUGLSANG

BRyGGERlET VESTFyEN

BRæNDERlET LlMFJORDEN

CABlNET DN

CENTRAL DENMARK EU OFFlCE

COPENHAGEN EU OFFlCE

CPHAGEN

DANlSH DAlRy BOARD, BRUXELLES

DANlSH TRADE UNlON OFFlCE

DANMARKS AMBASSADE l BELGlEN

DANMARKS EU REPRæSENTATlON

DANSK lNDUSTRl

DANSKE REDERlER

DJøF

DNK NMR SHAPE

DNK SNO GElLENKlRCHEN

DSV

ECCO HOLDlNG A/S

FEJø ClDER

FlNANS DANMARK

FREDERlKSDAL KlREBæRVlN

FUR BRyGHUS

HOTEL - LA GRANDE CURE

HORNBEER, KlRKE HyLLlNGE

JySK lNDUSTRlBAGERl, AABENRAA

KlMS

LEHNSGAARD RAPSOLlE, AAKIRKEBy

LUNND - MERMAlD CHARMS

NAGEL DANMARK

NyKERS, BORNHOLM

NyKREDlT

ROKKEDySSE BæR, KlRKE VæRLøSE

ROSENDAHL

SCANDlNAVlAN DENTAL CENTER 
 V/ CEClLlA SAVlO

SLAGTER MUNCH, SKAGEN

SLAGTER THElLGAARD, ESBJERG

SOUTH DENMARK EUROPEAN OFFlCE

SNAPS BORNHOLM

SVANEKE BRyGHUS

TENAX LyKKEBERG SlLD

TULlP

UNlBAKE/LANTMÄNNEN - SCHULSTAD

VALSEMøLLEN

VlNGåRDEN LL GADEGAARD, AAKlRKEBy
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KlRKESKAT

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 Bru-
xelles, 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 generalfor-
samling 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!

lNDSAMLlNG

Danskerne ved NATO HQ SHAPE i Mons 
samlede ind til Den Danske Kirke i Bruxelles
For 6. år i træk samlede danskerne ved SHAPE i Mons ind til Den Danske Kirke i Bruxelles. 

På vanlig vis fandt indsamlingen 
sted ved den årlige SHAPE Fest, 
hvor samtlige NATO nationer delt-
ager med telte, hvorfra der uddeles 
og sælges nationale smagprøver. 
Danskerne serverede rigtige røde 
hotdogs ”med det hele”, til stor un-
dren for nogle nationer, der nys-
gerrigt kommenterede farven, de 
ristede løg og remouladen. Dansk-
erne serverer gratis hotdogs, men 
der gøres samtidig opmærksom 
på, at der gerne modtages en do-
nation til Den Danske Kirke i Brux-
elles. Vores ”indsamling” foregår 
som altid i den store rundmavede 
og skinnende guldgris, der er plac-
eret midt på disken. 

SHAPE festen blev afholdt i starten 
af hvad der føltes som ”regnsæ-

sonen i september”. På enkelte tidspunkter i løbet af lørdagen, drunknede festpladsen nærmest i regn. 
Men på trods af regn og færre gæster, kunne det ved optællingen af grisen konstateres at hotdog udlever-
ingen var en success. De virkelig ihærdige danskere indsamlede i alt 453,24 EUR til kirken. Samtidig blev 
kirkebøssen fra de månedlige SHAPE gudstjenester gjort op og et samlet beløb på EUR 597,29 er blevet 
overrakt til kirken fra den danske menighed ved SHAPE. 

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 julemarkedets Kaffebod, der sørger for at julemarkedets gæster kan nyde kaffe, gløgg, 
 æbleskiver og et stort udvalg af hjemmebagte kager. 
• Kirkegængere ved de ca. 9-10 årlige 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 og dermed 
bidrage til en god donation til Den Danske Kirke fra danskerne ved SHAPE.  

Kirsten Lund
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JANUAR
Tirsdag den 7. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 8. kl. 14-17 Dansk undervisning

Onsdag  den 8. kl. 19.30 Au Pair-aften

Lørdag den 11. kl. 10.30 Legegruppe

Søndag  den 12. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag den 14. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 15. kl. 19.30 Au Pair-aften

Torsdag  den 16.  kl. 17.45 Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Fredag den 17. kl. 19.00 Ungdomsklub

Søndag  den 19. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag den 21. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 22. kl. 14-17 Dansk undervisning

Onsdag  den 22. kl. 19.30 Au Pair-aften

Søndag  den 26. kl. 16.00 Gudstjeneste. Konfirmander medvirker

Tirsdag den 28. kl. 10.00 Legegruppe

Tirsdag den 28. kl. 19.30 Filmaften. ”Før frosten” 

Onsdag  den 29. kl. 19.30 Au Pair-aften

FEBRUAR
Lørdag den 1. kl. 10.30 Legegruppe

Søndag  den 2. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag den 4. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 5. kl. 19.30 Au Pair-aften

Torsdag  den 6.  kl. 17.45 Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Fredag den 7. kl. 19.00 Ungdomsklub

Søndag  den 9. kl. 11.00 Gudstjeneste

Tirsdag den 11. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 12. kl. 14-17 Dansk undervisning

Kalender januar-marts

Onsdag  den 12. kl. 19.30 Au Pair-aften 

Søndag  den 16. kl. 14.00 Familiegudstjeneste. Fastelavnsfest

Tirsdag den 18. kl. 10.00 Legegruppe

Tirsdag den 18. kl. 19.30 Foredrag ved Thomas Harder

Onsdag  den 19. kl. 19.30 Au Pair-aften 

Tirsdag den 25. kl. 10.00 Legegruppe 

Onsdag  den 26. kl. 19.30 Au Pair-aften 

MARTS
Tirsdag den 3. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag den 4. kl. 14-17 Dansk undervisning

Onsdag  den 4. kl. 19.30 Au Pair-aften

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

Tirsdag den 10. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 11. kl. 19.30 Au Pair-aften

Søndag  den 15. kl. 16.00 Gudstjeneste. Konfirmander medvirker

Tirsdag den 17. kl. 10.00 Legegruppe

Onsdag  den 18. kl. 19.30 Au Pair-aften

Fredag den 20.  kl. 19.00 Ungdomsklub

Søndag  den 22. kl. 11.00 Gudstjeneste. 

   Prædikant: Joakim Steiner-Johnsen

Tirsdag den 24. kl. 10.00 Legegruppe 

Tirsdag den 24. kl. 20.00 Kirkens generalforsamling 

Onsdag den 25. kl. 14-17 Dansk undervisning

Onsdag  den 25. kl. 19.30 Au Pair-aften 

Søndag  den 29. kl. 11.00 Gudstjeneste
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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. 

Før Frosten (Before the Frost)
Tirsdag den 28. januar kl. 19.30 
Drama, 2019
lnstr.: Michael Noer

Der hersker trange kår på landet i det 19. århundrede. Med de barske omstændigheder og udsigten til 
endnu en hård vinter, allierer den gamle bonde (Jens) sig med nabofamilien i et ægteskab mellem hans 
datter og deres søn. Men da den rige landmand på en nærliggende gård ønsker at købe Jens’ land, ser han 
en mulighed for at give ham og hans familie et endnu bedre liv.

Medvirkende: Jesper Christensen, Clara Rosager, Ghita Nørby, Elliott Crosset Hove m.fl.

Foto: Jonas Jacob Svensson

DET SKER

Fastelavn i kirken
Søndag den 16. februar
 kl. 14.00 

Børnene må gerne være klædt 
ud, når vi holder familieguds-
tjeneste i kirken, hvor også de 
yngste kan være med. 

Efter gudstjenesten slår børnene 
katten af tønden. 

Der kåres kattedronninger og 
kattekonger. Og så skal der spises 
fastelavnsboller. 

Kaffebord til de voksne.
 
Alle er velkomne. På gensyn til 
en festlig eftermiddag! 

Pris: 7 euro pr. person. Tilmelding 
på mail senest den 13. februar til 
dankirke@dankirke.be

DET SKER

Ungdomsassistenten prædiker
Søndag den 22. marts kl. 11.00 

Søndag den 22. marts er det kirkens ungdoms-
assistent, Joakim Steiner-Johnsen, som står på 
prædikestolen. Joakim er bachelor i teologi og vil 
efter opholdet i Bruxelles vende tilbage til kandi-
datstudiet i teologi.

Generalforsamling 
i kirken

Tirsdag den 24. marts kl. 20.00 
afholdes kirkens årlige 
generalforsamling.
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Thomas Harder
Tirsdag den 18. feb kl. 19.30

Forfatteren, oversætteren og konferencetolk 
Thomas Harder fortæller om den florentin-
ske forfatter Giovanni Boccaccio (1313-1375) 
og hans hovedværk, novellesamlingen Deka-
meron (ca. 1350). 
 
Thomas Harder kommer ind på sit arbej-
de med at nyoversætte Dekameron (Hoff & 
Poulsen, september 2019) og læser eksempler 
på de 100 historier om kærlighed og erotik, 
ære, skam, hævn, forretninger og grove practi-
cal jokes blandt konger og dronninger, riddere, 
munke, nonner, bønder, købmænd og snedige 
damer i et univers, der spænder fra England 
til Babylon. 

Fri entré. 

Ny kirkeudsmykning
Den danske kirke i Bruxelles har fået stillet en gave i 
udsigt, som er øremærket til en ny altertavle. 

Kirken er taknemmelig for tilsagnet om gaven. Me-
nighedsrådet har valgt den internationalt anerkendte 
danske kunstner Peter Brandes til at udføre opgaven.
 
Peter Brandes har foreslået at lave en trefløjet alter-
tavle i glas, som kan lukkes, et nyt alterbord, døbefont, 
prædikestol og et mindre transportabelt knæfald til 
bryllupper og konfirmationer.
 
Gaven kan ikke dække alle udgifter til hele udsmyk-

ningsprojektet. Skal projektet gennemføres i sin hel-
hed, kræver det yderligere midler. Kirkens egne midler 
er bundet op i den daglige drift og afviklingen af lånet 
til at købe kollegie- og kirkebygningerne. 

Den øvrige finansiering skal derfor ske gennem fonds-       
ansøgninger og indsamling i menigheden.
 
l kirkens forhal hænger et billede med Peter Brandes 
forslag til altertavle.

Hold øje med hjemmeside, Facebook-opslag og elek-
tronisk nyhedsbrev for nyt.

DET SKER DET SKER
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FRA VOR EGEN VERDEN FRA VOR EGEN VERDEN

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

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

Jubilæumsskriftet
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 første 40 år. 
Sælges i kirken for 20 €.

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

Det nye kor 
i kirken
Det nye kor i kirken er godt i 
gang - kom og vær med!

Det nye rytmiske kor under kyn-
dig og fornøjelig ledelse af Dida 
Robbert har allerede sunget ved 
kirkens julemarked. 

Nye optrædener venter forude. 
Der er plads til flere i koret.

Sangaftenerne foregår mandage 
kl. 19.00-21.30. 

Dida Robbert er en dansk san-
gerinde og vocal-coach og ud-
dannet som autoriseret CVT-
teacher hos den legendariske 
Cathrine Sadolin på “The Com-
plete Vocal Institute” i Køben-
havn. Dida underviser til daglig i 
sang i flere forskellige lande og 
på 4 forskellige sprog.

Koret tager udgangspunkt i 
“Glæden ved at synge, fællessk-
ab og sammenhold.”

Alle store som små er velkomne, 
også selv om du ikke har no-
gen 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 skriv til: 
dida@didarobbert.com
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FRA VOR EGEN VERDEN

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. 
God læselyst!

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 

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/ Det protestantiske sociale center i Ixelles har tøjbutikken Underground fashion 

store. Her kan man finde tøj til alle aldersklasser.

Tøjbutikkens åbningstider Møbelbutikkens åbningstider
Torsdag 10.00-13.00 Tirsdag 14.30-16.30
  Torsdag 14.30-16.30

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
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Ungdomsklubben
Ungdomsklubben er for danske børn mellem 10 og 
14 år (5. primær til 3. sekundær eller tilsvarende 
klassetrin).
 Klubben er åben fredagene: 17. januar, 7. feb-
ruar, 6. marts og 20. marts 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 angi-velse af navn, alder, adresse, telefonnum-
mer og mail-adresse på forældrene. 

Au pair-aftener
Au pair-aftener er for alle danske au pairer i Bru-
xelles, 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 Face-
book, 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 11. januar, 1. februar og 7. marts 
kl. 10.30-12.30, så tilmeld dig gerne legegruppens 
mailingliste via kontaktpersonen, så er du sikker 
på at modtage alle opdateringer. Ferieperioder af-
tales 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 hjem-
megående. Alle er velkomne, også au pairer med 
børn og der er ikke tilmelding, bare mød op. 
 Legegruppens Facebookside: Legegruppen i den 
danske kirke i Bruxelles 
 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 
januar til juni 2020: 

8. januar 23. april
22. januar 13. maj
12. februar 3. juni
4. marts 24. juni
25. marts

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 
forårssæsonen er €120 inkl. ma-
terialer.

Tilmelding sker ved senest den 
7. januar 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 
kirkens medlemmer gratis kan låne.

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
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