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Musik og foredrag
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Gæstfrihed
Man bliver ensom, hvis man ikke er åben overfor den, man
står ved siden af ved receptionen eller en af de mange andre
sammenkomster her i byen. Til gengæld kan man ofte opleve
at blive tiltalt med interesse og en god samtale opstår.
Selvom der ved første blik måske ikke synes at være så meget
tilfælles, bringer alene det at blive set og hørt et godt grundlag for
at kunne følges ad et stykke og få horisonten udvidet.
Det er en lærerig proces at erfare, at man selv tilhører et
nationalt og religiøst mindretal i den store sammenhæng. Det
er ikke kun de andre, men også en selv, der her falder udenfor
det normale.
Taknemmeligheden over at blive mødt med den personlige
gæstfrihed fra det andet menneske kan jo så gå over i at byde
på samme åbenhed og lukke andre ind i sit liv og anskuelse.
Som dansk, evangelisk-luthersk kirke er vi også gæster i
et katolsk Belgien. Og selvom vi har mest travlt med at passe
vort eget, vil vi også gerne være både gode gæster og gæstfrie.
Klangbunden for dette har vi i ordene, som vi hører indendøre
i gudstjenesten, nemlig, at vi er sete af Gud, anerkendte, ja,
elskede som de mennesker, vi nu hver især er.
Hver gudstjeneste slutter med den ældgamle velsignelse,
som henføres til Moses’ bror, præsten Aron, men i sin betydning nok har oprindelsen hos beduinfolket, hvor den tilrejsende måtte modtage vand, føde og beskyttelse som gæst,
hvis beduinhøvdingen løftede sit ansigt op mod den fremmede
og dermed bød velkommen. Det var livgivende - helt konkret.

Foto: Bjarke Ørsted

Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig
og give dig fred.
Mogens Bering Rasmussen, præst
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Til
bage
blik

Blomster
i haven
frydede sindet.

Nedlukningen
af kirken og
kollegiet førte
til en isoleret
klosterlignende
hverdag med
bøn og arbejde.
Søndagsmeditationer
på Facebook.
Homeoffice
og videokonferencer.
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Tilbageblik

KlRKESKAT

Kirkeskat i Danmark

Endelig kunne
vi åbne igen i
midten af juni
til udendørs
gudstjeneste.

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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Husets beboere
holdt påskefrokost, spillede
fodbold og
sang fødselsdagssang for
dronningen.
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Genåbningsfest

Lørdag den 19. september kl. 11-16
Vi kan ikke undvære at se hinanden! Sankthansfesten måtte aflyses, men vi kan mødes igen.
Kl. 11 er der familiegudstjeneste i kirken og
derefter er kirke og have åben for et gensyn eller
velkomst efter sommerferien. Der bliver café med
kaffe og kage, pølsebod med røde og ristede pølser,
vand, vin og øl, champagnebar, slikbod og aktiviteter for børnene. Spejderne sørger for, at der kan
bages snobrød. Biblioteksudvalget afholder bogsalg. Der bliver fine gevinster ved kirkens lotteri.

Vel mødt til sensommerdag for alle aldre. Det er
ikke tilladt at medbringe madkurv og egne drikkevarer. Gratis entré.

Den danske Ambassade og Den danske Kirke inviterer til filmaftener i kirken, når
mørket sænker sig. Filmene vises med engelske undertekster, så tag gerne dine ikkedansktalende venner med og del en god oplevelse.

Før frosten
(Before the Frost)
Tirsdag den
20. oktober kl. 19.30

Romantisk klavermusik

Drama, 2019
lnstr. Michael Noer

Torsdag den 17. september kl. 20

Den Danske Kirke i Bruxelles får besøg af pianisten Maria Bundgård. Som barn lærte Maria Tai
Chi af sin far og som 10-årig begyndte hun sin
pianistkarriere. Hun er uddannet fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium i København, Fryderyk
Chopin University i Warszawa og Schola Cantorum de Paris og i dag bosiddende i Paris.
Maria Bundgård er blot 28 år men har turneret i
diverse europæiske lande og udgav i december sin
tredje bog med tilhørende CD. Titlen er Mellem sol
og måne og værket er en kærlighedshistorie som

DANSKE FlLM SES l KlRKEN

hyldest til den romantiske klavermusik.
250-års fødselaren Ludvig van
Beethoven er selvskreven til aftenens
program, som også byder på musik af Scarlatti,
Chopin, Rachmaninov, Debussy og Liszt. Aftenen
bringer en personlig fortælling, hvor forfatteren
undersøger forholdet mellem kunsten, kærligheden og livet. Der vil være frivillig entré.

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.
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Den Danske Klrke l Bruxelles,Vor Frue Klrke, lndbyder tll

Digging Deep
- Film og foredrag med Jakob Carlsen
Torsdag den 26. november kl. 19.30

I 2019 vandt Jakob Carlsen prisen for årets danske film ved Nordic Adventure Film Festival med sin
film Digging Deep.
 	 Digging Deep er hans selfie film om sine to gennemførsler af verdens hårdeste bike packing cykelløb
uden support, Arizona Trail Race. Ruten går på et vandrespor 1250 km gennem Arizonas barske ørkenog bjergterræn, med krydsningen af Grand Canyon med cykel og bagage på ryggen som den helt store
kraftpræstation. Løbet er uden nogen form for support, alt er overladt til deltagerne selv.
Jakob fortæller om den fysiske og mentale træning og viser gennem filmen nogle af de puslebrikker, der tilsammen hjælper til at nå målet: at gennemføre, uanset hvad det kræver.
Den mentale styrke er nøglen til at overkomme udfordringer, både når det gælder et ultra race og dagligdags udfordringer, om det er i ens privatliv eller arbejdsliv. Hvis man som leder kan motivere og overføre
mindsettet til sine medarbejdere, har man en rigtig god grobund for et godt og frugtbart arbejdsmiljø.
Den danske kirke i Bruxelles og DJØF Belgien indbyder til aftenens filmforedrag, hvor
der serveres sandwich/drikkevarer fra kl. 19.00
(gratis).
Fri entré, men tilmelding ønskværdigt af
hensyn til traktement enten via Djøf Belgiens
hjemmeside (djoef.dk/belgien) eller på mail til
dankirke@dankirke.be senest mandag den 23.
november.

Jakob Carlsen
l
l

l

l

l

l
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Født 1968
Uddannet fotojournalist ved
Danmarks Journalisthøjskole
i 1999
Fastansat fotograf
på Politiken 1999-2002
Freelance fotograf med base
i Valby siden 2002
Har vundet fotopriser
ved bl.a. World Press Photo,
POYI og Årets Pressefoto
www.jakobcarlsen.dk

JULEMARKED
LØRDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 10-18
SØNDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 10-16
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
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Kalender august-januar
Onsdag

den 7. kl. 19.30

Au pair-aften

Lørdag

den 21. kl. 10.00

Julemarked i kirken

Torsdag

den 8. kl. 17.45

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Søndag

den 22. kl. 10.00

Julemarked i kirken

Lørdag

den 10. kl. 10.30

Legegruppe

Mandag

den 23. kl. 19.00

Kor

Søndag

den 11. kl. 11.00

Gudstjeneste

Tirsdag

den 24. kl. 10.00

Legegruppe

Mandag

den 12. kl. 19.00

Kor

Onsdag

den 25. kl. 19.30

Au pair-aften

den 5. kl. 9.30 & 11.00 Konfirmationsgudstjenester i haven

Tirsdag

den 13. kl. 10.00

Legegruppe

Torsdag

den 26. kl. 19.30

Film og foredrag

Tirsdag

den 8. kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 14. kl. 19.30

Au pair-aften

Søndag

den 29. kl. 11.00

Gudstjeneste

Onsdag

den 9. kl. 14.00

Danskundervisning

Onsdag

den 9. kl. 19.30

Au pair-aften

Gudstjeneste,
prædikant Maria Fihl

Søndag den 29. kl. 14.30
		

Forjulegudstjeneste
i Geilenkirchen

Torsdag

den 10. kl. 17.45

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Mandag

den 19. kl. 19.00

Kor

Mandag

Kor

den 20. kl. 10.00

Legegruppe

august
Søndag

den 30. kl. 19.00

Gudstjeneste. Konfirmander medvirker

september
Lørdag

Søndag
den 18. kl. 11.00
			

Fredag

den 11. kl. 19.00

Ungdomsklub

Tirsdag

Lørdag

den 12. kl. 10.30

Legegruppe

Tirsdag

den 20. kl. 19.30

Filmaften. ”Før frosten”

den 21.kl. 14.00

Danskundervisning

den 30. kl. 19.00

december

Søndag

den 13. kl. 11.00

Gudstjeneste

Onsdag

Tirsdag

den 1. kl. 10.00

Legegruppe

Mandag

den 14. kl. 19.00

Kor

Onsdag

den 21. kl. 19.30

Au pair-aften

Onsdag

den 2. kl. 14.00

Danskundervisning

den 23. kl. 19.00

Ungdomsklub

Tirsdag

den 15. kl. 10.00

Legegruppe

Fredag

Onsdag

den 2. kl. 19.30

Au pair-aften

Tirsdag

den 15. kl. 20.00

Konfirmandaften med forældre

Tirsdag

den 27. kl. 10.00

Legegruppe

Torsdag

den 3. kl. 20.00

Julekoncert

Au pair-aften

Onsdag

den 28. kl. 19.30

Au pair-aften

Fredag

den 4. kl. 19.00

Ungdomsklub

Lørdag

den 5. kl. 10.30

Legegruppe

Søndag

den 6. kl. 11.00

Gudstjeneste. Kirkefrokost

Mandag

den 7. kl. 19.00

Kor

Onsdag

den 16. kl. 19.30

Lørdag
den 19. kl. 11.00
		

Familiegudstjeneste
og sensommerdag i haven

Mandag

den 21. kl. 19.00

Kor

Tirsdag

den 22. kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 23. kl. 19.30

Au pair-aften

Tirsdag

Søndag

den 27. kl. 11.00

Gudstjeneste

Mandag

den 28. kl. 19.00

Kor

Tirsdag

den 29. kl. 10.00

Onsdag

den 30. kl. 14.00

Onsdag

den 30. kl. 19.30

	november
Søndag

den 1. kl. 11.00

Gudstjeneste

Mandag

den 2. kl. 19.00

Kor

Tirsdag

den 8. kl. 10.00

Legegruppe

den 3. kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 9. kl. 19.30

Au pair-aften

Onsdag

den 4. kl. 19.30

Au pair-aften

Torsdag

den 10. kl. 17.45

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Torsdag

den 5. kl. 17.45

Gudstjeneste i Mons/SHAPE

Legegruppe

Lørdag

den 7. kl. 10.30

Legegruppe

Danskundervisning

Mandag

den 9. kl. 19.00

Au pair-aften

Tirsdag

den 10. kl. 10.00

oktober

Søndag den 13. kl. 14.00
		

Gudstjeneste.
De ni læsninger med Lucia-optog

Kor

Mandag

den 14. kl. 19.00

Kor

Legegruppe

Tirsdag

den 15. kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 16. kl. 14.00

Danskundervisning

Onsdag

den 24. kl. 13.00

Juleaftensgudstjeneste i Mons/SHAPE

Onsdag

den 24. kl. 16.00

Juleaftensgudstjeneste i Bruxelles

Fredag

den 25. kl. 11.00

Juledagsgudstjeneste

d. 10. kl. 11.00

Gudstjeneste

Onsdag

den 11. kl. 14.00

Danskundervisning

Onsdag

den 11. kl. 19.30

Au pair-aften

Fredag

den 13. kl. 19.00

Ungdomsklub

Fredag

den 2. kl. 19.00

Ungdomsklub

Søndag

den 15. kl. 11.00

Gudstjeneste

Søndag

den 4. kl. 16.00

Gudstjeneste. Konfirmander medvirker

Mandag

den 16. kl. 19.00

Kor

Mandag

den 5. kl. 19.00

Kor

Tirsdag

den 17. kl. 10.00

Legegruppe

januar

Tirsdag

den 6. kl. 10.00

Legegruppe

Onsdag

den 18. kl. 19.30

Au pair-aften

Søndag
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Musikalsk familie giver julekoncert

Torsdag den 3. december kl. 20.00
inviteres til julekoncert i Den danske kirke i Bruxelles.
Det bliver tre gange Dreisig med to syngende søstre og en fætter på flygelet, der giver
årets julekoncert. Den musikalske familie består af Inge Dreisig, Elsebeth Dreisig og
Flemming Dreisig.
Inge Dreisig er lyrisk-sopran. Som 21-årig flyttede Inge til Frankrig og tog sin sanguddannelse på Musikkonservatoriet samt på Operaskolen i Paris. Siden sin début i Figaro’s Bryllup på
Bastille-Operaen i 1993, har Inge gennem flere år været tilknyttet ensemblet på Den Kongelige Opera,
ORW, i Liège (Belgien) og sunget på de fleste franske operascener. Inge har navnlig beskæftiget sig
med Mozarts roller. I dag er Inge bosat i Lyon, hvor hun ligeledes underviser sangstuderende.
Elsebeth Dreisig er ligeledes lyrisk-sopran og lillesøster til Inge. Hun har taget sin uddannelse i
Danmark. Her er hun én af de førende freelance lyriske sopraner og har sunget alle de partier, der
ligger inden for hendes fag. Den Jyske Opera har især været base for Elsebeth men også Det Kgl.
Teater, Operaen, har nydt godt af Elsebeths smukke sopran og også hendes dramatiske udtryk.
Flemming Dreisig spiller orgel og klaver, er uddannet organist fra Det kongelige danske Musikkonservatorium med studier i Frankrig og USA,
og lærer og professor samme sted. Organist i
Folkekirken siden 1971, bl.a. ved Maribo domkirke
og Vor Frue kirke, København, og er i dag tilknyttet Søllerød kirke. Flemming har en stor, kendt
koncertvirksomhed i ind- som udland og har indspillet flere cd’er med Buxtehude, Langgaard og
Bentzon.
Trioen har et bredt repertoire fra mange genrer, så vi denne aften vil blive ledsaget på smukkeste vis til den kommende juletid.
Arrangører er Den danske Ambassade og
Den danske Kirke.

Gæsteprædikant - Maria Fihl
Søndag den 18. oktober kl. 11

Ved gudstjenesten denne søndag prædiker Maria Fihl.
Efter arbejde med konfliktramte samfund og deres genopretning på
Balkan og i det tidligere Sovjetunionen gennem et par årtier, accepterede
Maria kaldet om at blive præst.
De seneste to år har hun taget sin undergrad i Teologi på universitetet
i Cambridge og Westcott House, som er et af Church of Englands Pastoralseminarier. Her var hun tilknyttet kapellet ved Kings College. I efteråret
fortsætter hun på Teologi i København.
16
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Kirkefrokost

Søndag den 6. december
2. søndag i advent, den 6. december, efterfølges gudstjenesten af kirkefrokost. Kom og få en hyggelig
snak over en sildemad og andet godt. Der opkræves en beskeden betaling.

De ni læsninger
og Lucia
Søndag den 13. december
kl. 14.00
De ni læsninger er en juleforberedende gudstjeneste med
rod i den engelske tradition. Der
bliver vekselvist læst og sunget.
Den gamle tradition med at gå
Lucia vil også indgå i gudstjenesten. Efterfølgende kan der
købes gløgg og æbleskiver.

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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Filmisk tema om Dronning Margrethe
Det Danske Filminstitut har
lanceret et tema på streamingsitet www.danmarkpaafilm.dk i
anledning af Dronning Margrethes fødselsdag: De omvæltende
aar i dronningens liv.
Gennem hele Dronning Mar-

grethes liv har filmkameraer fulgt
hende. I anledning af hendes 80års dag har Filminstituttet digitaliseret en række film, som både
tegner et portræt af den unge
dronning og giver et tidsbillede af
Danmark i forrige århundrede.

Det er ikke kun et historisk Danmark, man oplever i filmene: Der
er også rejsereportager i flotte,
mættede farver fra Sydamerika,
Asien og Canada.
Filmene er overvejende med
dansk tale, men nogle få er uden

eller med begrænset tale, f.eks.
Tetid på Amalienborg. Filmen
Monarki og demokrati er med
engelsk tale og produceret i 1976
til amerikansk tv.
Filmene kan ses gratis overalt i verden.

Peter Brandes, Den Danske Kirke i Bruxelles, Altertavle 2018

Fornem støtte
til ny kirkeudsmykning
Indsamlingen til den nye kirkeudsmykning har gjort nogle store ryk fremad gennem foråret. Før sommerferien var der indkommet knap 6.000 € i den lokale indsamling. Det er meget glædeligt, for det udtrykker
meget kontant den brede støtte lokalt blandt danskerne. En stor tak
skal lyde til giverne.

lndsamling

KBC Brussels:
BE 14 7360 0188 3783
KREDBEBB
Danske Bank:
DK 5730 0044 0037 3213
DABADKKK
Mærk:
“Kirkeudsmykning”
Fotograf Per Morten Abrahamsen og Wonderful Copenhagen

18

Dertil har flere fonde ydet store bidrag oveni donationen på 50.000
€. Vi afventer fortsat svar på en række ansøgninger, men vi sender
en stor tak til Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Hoffmann og Husmans Fond samt Konsul George Jorck og Hustru Emma
Jorck’s Fond, som har skænket i alt 200.000 kr.
Målet er 1.045.072 kr., hvoraf pt. altså er samlet 616.716 kr. Det er
allerede et godt stykke frem mod virkeliggørelsen af projektet med
kunstneren Peter Brandes’ arbejder, som vil være en fornem højnelse
af kirkerummet for alle, der kommer i Vor Frue Kirke.
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Konfirmand?
Indledende møde om konfirmationsforberedelse er tirsdag den 15. september kl. 20.

Generalforsamling i kirken
Tirsdag den 22. september
afholdes kirkens årlige generalforsamling.

Tilbuddet er for 3. sekundær henholdsvis 8. klassetrin. Tilmeldingsblanket kan printes fra kirkens hjemmeside og sendes sammen med kopi
af dåbsattest til kirken eller afleveres
denne aften.
Konfirmationen finder sted i Vor Frue
Kirke i Bruxelles, Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 13. maj 2021 og andre
steder efter aftale.
Læs mere på kirkens hjemmeside www.dankirke.be/kirkelige-handlinger/konfirmation/.

Tak
og velkommen!

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 €.

Alain Gérard & Solveig Tange tilbyder,

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

Joakim Steiner-Johnsen har afsluttet sit år som
ungdomsassistent i juli med at stå for en lægmandsgudstjeneste og vender nu tilbage til kandidatstudiet på teologi i København. Tusind tak og alt
godt fremover!
Velkommen til Katharina Madsen, der er ansat som
ungdomsassistent fra den 1. september. Katharina
kender kirken fra tidligere, da hun har boet i Bruxelles som barn. Katharina blev student i 2019.
Tak til Marie-Louise Nissen, der giver stafetten videre som tovholder for julemarkedet. Opgaven var
i trygge hænder netop ved det første julemarked i
kirkens lokaler.
Velkommen til Kristine Vitoft Bayer, der udover
ungdomsklubben nu også påtager sig de mange
opgaver omkring julemarkedet.
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Nyhedsbrev

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

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

For bestilling kontakt venligst:

Solveig Tange
+33(0)6 76 13 76 54
champagne-tange-gerard@orange.fr
www.tange-gerard.fr

- en forening for internationale danskere
Kontakt i Belgien:
Dorthe Andersen, +32 4 7777 8353
brx@rep.danes.dk, www.danes.dk
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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
22
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FOR BØRN OG UNGE

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er for danske børn mellem 10 og
14 år (5. primær til 3. sekundær eller tilsvarende
klassetrin). Klubben giver mulighed for et frirum,
hvor unge kan mødes på tværs af skoler og deltage
i forskellige aktivitetstilbud som er planlagt og arrangeret af Kristine Vitoft Bayer, som er klubleder.
Vi afholder klubaftener den 11. sep, 2. okt, 23.
okt, 13. nov og 4. dec fra kl. 19-22. Følg opdateringer
på Facebooksiden “Ungdomsklubben i Den Danske
Kirke i Bruxelles”.
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.
PROGRAM:
Fredag d. 11/9: Bål og snobrød i haven
og andet sjovt
Fredag d. 2/10: Krea aften - lav din egen t-shirt.
Tilmelding inden d. 25/09 på
dankirke@dankirke.be.
Fredag d. 23/10: Halloween fest
Fredag d. 13/11: Escape room.
lnformation følger.
Fredag d. 4/12: Jule hulen

FOR BØRN OG UNGE

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 2020/2021.

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. 10-12. Vi mødes også lørdagene 12. sep, 10. okt,
7. nov og 5. dec 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

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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Danskundervisning
i kirken
Den Danske Kirke i Bruxelles
tilbyder undervisning for børn
og unge, der ikke har dansk som
deres primære sprog. Undervisningen er alsidig, foregår i mindre grupper og der gøres brug af
forskellige virkemidler. Undervisningen forudsætter, at der arbejdes 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 Europaskolen 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, taler om billeder, hører og fortæller
historier, laver rim og remser
mm., og udbygger derved det
danske ordforråd.

Niveau B

henvender sig primært til lidt ældre børn og unge, der læser og
skriver dansk, men som stadig
har svært ved alle uregelmæssighederne i det danske sprog herunder udtaleregler og stavning.
Undervisningen fokuserer på
at opbygge et ordfor råd, der relaterer sig til et bredt spektrum af
emner. 		
Virkemidlerne vil være læsning af mindre tekster med inddragelse af børnenes egne erfaringer, og endelig skrivning af
egne små historier og tekster.

Datoerne fra september til
december 2020:
9. september
30. september
21. oktober
11. november
2. december
16. 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
7. september at sende en mail til
dankirke@dankirke.be med barnets navn, alder og ønsket hold.
Betaling medbringes første
undervisningsgang.
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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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PERlODlQUE TRlMESTRlEL
BUREAU DE DEPOT:
1050 COURONNE WERY
P916963
KlRKEBLADET 3lÈME TRlMESTRE 2020
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