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Årsberetning for 2019 

Den danske kirke i Bruxelles fortsatte sin virksomhed i højt tempo i sit 44. leveår 

med mange tilbud til alle danskere i Belgien. 

Vores præst, Mogens Bering Rasmussen, styrer med sikker hånd og gode ord de 

kirkelige handlinger, som har god tilslutning. Der er i reglen gudstjeneste tre 

gange om måneden og flere til højtiderne. Der serveres kaffe efter 

gudstjenesterne, og der er mange, der bliver til en hyggelig snak. 

Menighedsrådet har nedsat et underudvalg, som står for de fleste ikkekirkelige 

arrangementer. Dette aktivitetsudvalg har mange jern i ilden og vil gerne have 

flere deltagere, som har lyst til et hyggeligt fællesskab med at lave fastelavnsfest, 

sankthansaften, filmforevisninger, foredrag, ølsmagning, og hvad der nu ellers 

måtte komme op. 

Vi flyttede julemarkedet ’hjem’ til kirken i 2019. Det er vores klare indtryk, at de 

fleste gæster og frivillige var glade for denne beslutning, fordi det gav et mere 

hyggeligt marked og mindre stress med at stille op og pakke ned. Det er planen 

at holde julemarkedet i kirken igen i 2020.  

Vi har mange børn og unge i Bruxelles. Vi gør, hvad vi kan for at lave noget for 

dem i legegruppen og i ungdomsklubben, men må erkende, at vi mangler nogle 

frivillige, som kunne tænke sig at lave noget med børnene og de unge. Kirken 

har desværre ikke personale til det, og det har lange udsigter at få flere på 

kirkens lønningsliste.  

Den danske stat opretholder ikke kirken i Bruxelles. Staten giver ikke tilskud til 

driften. Foreningen, der driver kirken og laver de andre arrangementer, er en 

privat belgisk forening. Den lever af medlemmernes velvilje, bidrag og 

overskuddet fra dens aktiviteter. Det er det, vi har at arbejde med!  

En dansk forening, Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), har udsendt en 

præst og en juniorassistent til at gøre tjeneste ved kirken. Foreningen i Bruxelles 

betaler 25 % af præstens løn, og resten af lønnen betales af DSUK. 

Vi danske i Belgien har det samlingspunkt i rue Washington, som vi selv skaber. 

Bakker vi ikke op om det, består det ikke. Foreningen opfordrer alle og enhver til 

http://www.dankirke.be/
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at deltage i arbejdet. Alle, som på en eller anden måde kan se en værdi i et 

samlingspunkt, der hviler på danske værdier. 

Strategiplan 

På generalforsamlingen i marts vedtog de fremmødte menighedsrådets udkast 

til strategiplan. Rådet arbejder på at gennemføre planen. 

Kirkeudsmykning 

Et generøst medlem af menigheden har doneret 50 000 € til udsmykning af 

kirkesalen. Foranlediget heraf nedsatte menighedsrådet et udsmykningsudvalg, 

som har valgt kunstneren Peter Brandes til at forestå udsmykningen. Peter 

Brandes har foreslået, at udsmykningen skal bestå af en altertavle, et alterbord, 

en døbefont, en prædikestol og et knæfald til to personer til brug ved 

konfirmation og vielser. Menighedsrådet, med tilslutning fra Københavns 

biskop, Peter Skov-Jacobsen, og DSUK, har godkendt Peter Brandes' forslag. 

Det donerede beløb udgør godt en tredjedel af det beløb, der er nødvendigt til at 

dække udgifterne til det foreslåede projekt. Det resterende beløb søges 

fremskaffet gennem indsamling i menigheden og ved hjælp af 

fondsansøgninger, idet kirkens driftsøkonomi ikke har råderum til at bære 

udgifter til udsmykning af kirkesalen. 

Den kirkelige betjening 

Det religiøse trives godt. Der er stort fremmøde til de regelmæssige kirkelige 

handlinger. Kirken danner en flot ramme om kirkelige festdage, dåb, 

konfirmation og bryllup. Kirken er der også, når det er allersværest. Kirken 

danner en værdig ramme om den tunge afsked ved bisættelser. En stor del af 

præstens arbejde er desuden at yde sjælesorg og støtte medmennesker i 

vanskelige personlige situationer. Kirken er der, når der er behov.  

Der har i 2019 været afholdt i alt 43 gudstjenester med gennemsnitligt 36 

kirkegængere. 

 I Bruxelles har der været afholdt 36 gudstjenester.  

 I Mons har der været afholdt 6 gudstjenester.  

 I Geilenkirchen har der været afholdt 1 gudstjeneste. 

Der har været 4 dåbshandlinger og 1 vielse. 

Konfirmandundervisningen 2018/2019 blev fulgt af 21 unge. 
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Kirken som medborgerhus  

Vi har mange aktiviteter og god søgning.  

2019 bød på en bred vifte af tilbud, som alle er udførligt beskrevet i årets tre 

kirkeblade. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende arrangementer:  

 ’DGI Verdensholdet’ besøgte os i juni. Det består af 28 meget dygtige 

gymnaster, som blev indkvarteret hos lokale værtsfamilier. De lavede en flot 

opvisning på den skandinaviske skole i Waterloo, og til gengæld fik skolens 

elever glæde af at kunne deltage i workshops under verdensholdets besøg.  

 Årets sankthansaften faldt som sædvanligt den 23. juni, og det blev en dejlig 

aften i godt selskab blandt de flere hundrede fremmødte. Årets veloplagte 

båltaler var ambassadør Kim Jørgensen. 

 Debataftenen med Margrethe Vestager i september var virkelig god og trak 

fulde huse – flest unge. 

 Ambassadør Lars Bo Larsen åbnede det første julemarked, der blev holdt i 

kirken, i weekenden den 23. og 24. november. Det blev rigtig hyggeligt. Tak til 

sponsorer, kor, gæster og frivillige. En særlig tak til Marie-Louise Nissen, der 

var tovholder på de mange opgaver omkring julemarkedet. 

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, også gerne med at varetage konkrete 

og afgrænsede opgaver. 

Børne- og ungdomsarbejdet 

Kollegiet  

De 20 værelser er fuldt udlejede, og beboerne ser generelt ud til at være 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. 

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, hvor deltagerne laver noget sammen. Stort set al 

kommunikation foregår via Facebook på gruppen 'Unge i Bruxelles'.  

Au pairs 
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Vi havde i 2019 direkte kontakt med i alt 6 au pairs. De kommer i reglen onsdag 

aften i kirkens lokaler, hvor kirken danner ramme om 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. 

Legegruppen  

Legegruppen er for alle hjemmegående mødre og 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. Indimellem mødes en større gruppe også om 

lørdagen. Vi opfordrer alle forældre med små børn til at deltage i gruppen. 

Ungdomsklubben  

Kirken driver en ungdomsklub, som er åben for alle børn fra 5. primær og 1., 2. 

og 3. sekundær og har ca. 25 tilmeldte børn. Ungdomsklubben mødes i reglen 

hver tredje fredag aften i kirken. Hver gang er der planlagt et specifikt program 

for aftenen, så det hele ikke ender kun hos ’slikmutter’. Programmet kan 

indeholde alt fra fest, filmaften, brætspilsaftner, ’olympiske lege’, rundbold og 

bål i haven. Undertiden tager ungdomsklubben ud af huset til skøjte- eller 

bowlinghallen. 

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. 

Belgien 

Kirken og dens menighed er også en del af det belgiske samfund. Derfor giver 

vi, hvad der kommer ind ved indsamling i kirkebøssen i støtte til det 

protestantiske sociale center i Bruxelles (www.csp-psc.be). Centeret, der ligger 

lige bag rådhuset i Ixelles i Rue Cans 12, 1050 Brussels, hjælper hjemløse, 

misbrugere, fængselsindsattes familier, flygtninge m.v. 

Økonomi 

http://www.csp-psc.be/
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Som vores kasserer, Lene Graversen, vil redegøre for om lidt, er regnskabet for 

2019 tilfredsstillende, men er naturligvis fortsat præget af købet af kirken og 

istandsættelsen heraf.  

Kirken har med det nuværende medlemstal et nulresultat. Menighedsrådet vil 

gerne vedligeholde og forbedre på bygningerne, så vi opfordrer flere til at blive 

faste bidragsydere. 

Det har krævet mange penge at komme på plads i bygningerne, og nu har vi 

øget fokus på at få balance i udgifter og indtægter. Det kræver sparsommelighed 

i dagligdagen, da vi ikke kan renovere yderligere uden finansiering udefra. 

Det er dejligt, at DSUK betaler 75 % af præstelønnen, men vores målsætning er 

stadig at få en 100 %-dækning af lønudgiften fra DSUK. Det er hverken holdbart 

eller rimeligt, at en menighed som den i Bruxelles, der består af et stort 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 ind i det danske 

statsbudget!  Vi har behov for opbakning til at skabe de rammer for de 

udstationerede danskere, som de med rimelighed kan forvente, hvilket er en 

kirkebetjening som den, folkekirken i Danmark yder. 

Vi anslår, at der bor 4-6 000 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. Der burde være flere. Det er 

ærgerligt! Desværre er der lidt tilbagegang i medlemstallet. Det ville være skønt, 

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 udfyldt 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. 
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Stine Sparsø Damkjær, der blev ansat som kirkeassistent i 2015, valgte at 

fratræde sin stilling den 5.2.2019. Vi siger Stine tak for hendes indsats for kirken. 

Thora Sommerlund tiltrådte som juniorassistent i september 2018 og ydede en 

fremragende indsats. Thora Sommerlund forlod kirken den 15. august efter et år 

som juniorassistent. Thora har med engagement og mange smil løftet en stor 

opgave og desuden beriget mange gudstjenester med sit tværfløjtespil.  

Velkommen til Joakim Steiner-Johnsen, der blev ansat som ungdomsassistent fra 

den 1. september. Joakim har orlov fra universitetet, hvor han læser teologi.  

Velkommen til Pia Skaerbak, som startede den 1. maj som kollegie-

administrator. Hendes primære opgaver er at varetage udlejningen af 

kollegieværelserne samt at hjælpe med administrationen af kirkens bygninger.  

Nyhedsformidling 

Kirkebladet 

Kirkebladet udsendes til alle, som ønsker at modtage det. I 2019 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 300 modtagere.  

Hjemmeside 

Kirkens har fortsat en hjemmeside på adressen www.dankirke.be, hvor alle 

relevante oplysninger om kirken kan findes. 

Facebook  

På Facebook er der løbende opdateringer af informationer om kirkens 

arrangementer. 

Tak 

Til sidst en stor tak til alle, der i 2019 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 sker ved at 

bruge kirken, være frivillig, ved at betale kontingent eller overføre kirkeskat fra 

Danmark til kirken her.  

http://www.dankirke.be/
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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 vigtige bidrag ved 

sankthans og julemarkedet.  

Tak til vore gode samarbejdspartnere: Spejderne, DJØF, Danes World Wide og 

Den Danske Ambassade, som vi har et fortrinligt samarbejde med.  

Efter 70 år i Bruxelles lukkede Dansk Kulturinstitut sidste sommer. Der har 

gennem tiderne været et stærkt samarbejde mellem kulturinstituttet i Bruxelles 

og den danske kirke. Dette samarbejde er vi taknemmelige for at have haft, og vi 

vil savne instituttet som institution og ikke mindst instituttets gode 

medarbejdere.  

Tak til hver og en, som har bidraget til kirken i 2019! 

Torben Toft 

Formand for menighedsrådet 

 


