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Sammen,
men hver for sig

Foto: Bjarke Ørsted

Mon ikke tiden med Coronavirus hjælper os til at blive endda
meget bevidste om, hvad vi lever af og lever på. Ikke mindst de
fællesskaber, som bliver vanskeligere at udfolde i godt samvær,
når alt lukkes ned.
Fantasien viser sig til gengæld stor, så der bliver klappet kl. 20
om aftenen fra altaner og åbne vinduer for alle dem, der står i
forreste linje i sundhedssektoren, eller hvor børnene kan gå på
bamsejagt i gadernes vinduer.
Nogle får megen tid til rådighed, og andre skal klare det dobbelte med hjemmekontor og børnenes hjemmeskole.
Det, der savnes, bliver meget værdifuldt. Måske er det derfor,
at mel og gær er blandt de mest hamstrede produkter? Brød
skal der til. Med brødet på bordet har vi ikke blot noget at spise
af, men æltningen og bagningen er også dybt tilfredsstillende,
hvor vi er tæt på noget oprindeligt, som endeligt ikke skulle
mistes. Og så er der måltidsfællesskabet, som vi kan savne.
I kirken er brødet også vigtigt som et livgivende udtryk for
måltidsfællesskab. Så når selv kirken ikke kan byde på det
fællesskab, hvor ellers selv den mest ensomme er velkommen
og anerkendes som værdig deltager, så må vi gå til begyndelsen. Den er, hvor vi døbes til fællesskab med ham, som har
lovet at være med os alle dage indtil verdens ende.
Mogens Bering Rasmussen, præst
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Til
bage
blik
Dannebrog
vajer højt i
kirkens have
ved alle gode
lejligheder.
Tak til den
anonyme giver
i Danmark
for flagstang
med flag og
stander.
Også tak til
de frivillige,
der fik lagt
fundament
og sat flagstangen op.
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Oversætter
Thomas Harder
holdt sine
tilhørere fast
med sin
fortælling om
Boccaccios
hovedværk
Dekameron.
Flotte udklædninger og hårde
slag på tønderne
prægede fastelavnsfesten, der
begyndte med
børnegudstjeneste. Tak for en
dejlig dag.
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lndsamling til ny
kirkeudsmykning
af kunstneren
Peter Brandes...

Peter Brandes
Den Danske Kirke i Bruxelles,
Altertavle 2018
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lNDSAMLlNG

lndsamling
KBC Brussels:
BE 14 7360 0188 3783
KREDBEBB
Danske Bank:
DK 5730 0044 0037 3213
DABADKKK
Mærk:
“Kirkeudsmykning”

lndsamling
til ny kirkeudsmykning
Vi samler ind til den nye
kirkeudsmykning, som kunstneren
Peter Brandes har lavet forslag
til. Der er allerede afsendt en del
ansøgninger til forskellige fonde,
hvorfra vi nu spændte afventer
tilbagemeldinger. Samtidig oprettes
en lokal indsamling, som vi håber
på god opbakning til.
Peter Brandes’ forslag til nyt
Peter Brandes, Den Danske Kirke i Bruxelles, Altertavle 2018
kirkeinventar til afløsning af især
det efterhånden nedslidte alterbord, som den danske kirke modtog brugt fra nabokirken, vil blive lavet i
egetræ plantet på Fyn umiddelbart efter Danmarks tab af flåden ved Englands bombardement af København
i 1807. Det massive træ er vellagret og i 1. klasses kvalitet ligesom de andre materialer, Peter Brandes anvender.
Udover alterbord byder projektet på ny døbefont, prædikestol og et mindre transportabelt knæfald til
bryllupper og konfirmationer. Altertavlen er trefløjet med fem glaspaneler i mundblæst glas fra Frankrig.
Altertavlens mål er i åben tilstand 160 cm * 120 cm.
Både i åben tilstand med tre synlige fløje og i lukket tilstand med bagsidens to synlige fløje vil glasmosaikkerne være belyst bagfra med indbygget LED-lys. På den måde kan motiverne ses uanset lyset i rummet.
Peter Brandes har til tavlens åbne tilstand ladet sig inspirere af
beretningen om Jesus i Emmaus på opstandelsesdagen, hvor han af to
disciple bliver genkendt og nærværende som førhen i det øjeblik, han
bryder brødet ved deres måltid. Man ser en kvindeskikkelse, som er
svanger med brød (!) - livets brød (Joh 6,35 m.fl.).
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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 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!
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Kalender april-september
Med forbehold for tiltag mod coronavirus

aprll

Alle arrangementer er aflyste eller udsatte.
l stedet for gudstjenester vil der være en søndagsrefleksion på kirkens Facebookside.

maj
den 7.

Søndag
Søndag

Onsdag

den 24. kl. 19.30

Au Pair-aften

Fredag

den 25. kl. 19.00

Gudstjeneste. Konfirmander medvirker

Søndag

den 28. kl. 11.00

Gudstjeneste

den 5.

Lægmandsgudstjeneste

Søndag

den 10. kl. 11.00

Gudstjeneste

			

den 17.

kl. 11.00

Gudstjeneste

den 21.

Konfirmationen er udsat til lørdag den 5. september kl. 10.00

SEPTEMBER
Lørdag

Søndag

den 24. kl. 11.00

Gudstjeneste

Pinsedag

den 31.

kl. 11.00

Gudstjeneste

Tirsdag

den 2.

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 3.

Kl. 14.00

Danskundervisning

Onsdag

den 3.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Søndag

den 7.

kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag

den 7.

kl. 14.00

Byvandring

Tirsdag

den 9.

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 10. kl. 19.30

Au Pair-aften

Torsdag

den 11.

kl. 17.45

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Fredag

den 12.

kl. 19.00

Ungdomsklub

Lørdag

den 13.

kl. 10.30

Legegruppe

Tirsdag

den 16.

kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 17.

kl. 19.30

Au Pair-aften

Lørdag

den 20. kl. 17.00

Skt. Hans-fest

Tirsdag

den 23. kl. 10.00

Legegruppe

junl

12

Danskundervisning

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Kr.Himmelfart

kl. 17.45

den 24. Kl. 14.00

jull

Gudstjenestelisten er med forbehold.
Torsdag

Onsdag

den 5.

kl. 11.00

kl. 10.00

Prædikant: Joakim Steiner-Johnsen

Konfirmationsgudstjeneste

Fotograf Per Morten Abrahamsen og Wonderful Copenhagen

Den danske kirke i Bruxelles sender
Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll af Danmark
de hjerteligste lykønskninger på 80-årsdagen den 16. april 2020!
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DET SKER

Byvandring i Bruxelles
Søndag den 7. juni kl. 14

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 søndag
den 7. juni. Vi starter fra Schuman, og herfra går
turen gennem EU-kvarteret til centrum - der er
ikke så langt, som man måske tror!
Turen starter kl. 14 og varer ca. tre 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.

DET SKER

Sankt Hans-festen
flytter til lørdag aften

Lørdag den 20. juni kl. 17.00-22.30
Der kommer ikke til at mangle hverken bål, heks
eller andet ved den traditionelle Sankt Hans-aften i
kirkens store have. Men i år fejrer vi allerede lørdag
aften, hvor skole og arbejde ikke venter næste
morgen.
Når bålet tændes kl. 20 synges midsommervisen. Ambassadør til EU Jonas Bering Liisberg
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 det rytmiske kor, som har sin base i den danske kirke med Dida som leder, vil underholde med
nogle numre.
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.

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 onsdag den 3. juni til Jette på
mailme@jrossen.eu eller sms på 0494 43 78 41.
Husk at oplyse et mobilnummer, så vi kan få fat i
dig/jer i tilfælde af sidste øjebliks ændringer (fx
hvis det styrtregner og turen derfor må aflyses).
14
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FRA VOR EGEN VERDEN

Velkommen

Lægmandsgudstjeneste

Jubilæumsskriftet

Vi byder velkommen
til Kristine Vitoft Bayer
som ungdomsklubleder!
Kristine har tidligere været ansat som
pædagog og lærer i den
danske kirke i Paris og
glæder sig til at stå for
ungdomsklubben.

Søndag den 5. juli gennemføres gudstjenesten som
lægmandsgudstjeneste. Det vil sige, at der ikke
medvirker en præst og at der ikke er nadver. Men
ellers vil gudstjenesten stort set have de samme
elementer som sædvanligt.
Gudstjenesten ledes
af kirkens ungdomsassistent, Joakim SteinerJohnsen, som også
prædiker.
Dette er Joakims
sidste større opgave
inden han efter et år i
Bruxelles vender tilbage
til kandidatstudiet i teologi.

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 €.

Danes Worldwide

- en forening for internationale danskere
Kontakt i Belgien:
Dorthe Andersen, +32 4 7777 8353
brx@rep.danes.dk, www.danes.dk

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.

Skifte i Danske Sømands- og Udlandskirker
Der bliver uventet skifte på posten som udlandsprovst og generalsekretær for de danske sømands- og
udlandskirker. Pia Sundbøll træder tilbage ved udgangen af april efter godt tre år på posten på grund af
sygdom. l stedet tiltræder den 15. juni pastor Selma Ravn, nuværende præst ved Frederikskirken i Paris.
Tak til Pia og velkommen til Selma fra Den danske kirke i Bruxelles!

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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FRA VOR EGEN VERDEN

Kom og vær med i koret
Det nye rytmiske kor under kyndig og fornøjelig ledelse af Dida Robbert er altid åbent for nye
medlemmer. 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.
Sangaftenerne foregår mandage kl. 19.00-21.30.
Pris: 250 € / årligt.
Interesseret skriv til: dida@didarobbert.com

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!

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 10.00-13.00
		

Møbelbutikkens åbningstider
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

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
18
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FOR BØRN OG UNGE

FOR BØRN OG UNGE
Tilmelding sker til dankirke@dankirke.be med
angivelse af navn, alder, adresse, telefonnummer
og mailadresse på forældrene.

Au pair-aftener

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er for danske børn mellem 10 og 14
år (5. primær til 3. sekundær eller tilsvarende klassetrin). Ny klubleder er Kristine Vitoft Bayer. Klubben
er åben fredag den 12. 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.

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

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 lørdag den 13. juni kl. 10.3012.30, 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

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.

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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GODE TIPS TIL NYE BØRNEFAMILIER
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 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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