DEN DANSKE KIRKE
i BRUXELLES asbl
Rue Washington 27
1050 Bruxelles
Belgien

Årsberetning for 2021
Vi indbød til online julegudstjeneste den 24. december 2020 og meddelte, at der
ikke ville være gudstjeneste i kirken indtil videre. Så var tonen sat for de første
måneder af 2021 med enkelte gudstjenester med maksimum 15 deltagere og med
nadveren indtaget individuelt ved kirkestolen. Menighedens 7-11 årige var til
fastelavnsfest i haven – uden deres forældre og med mundbind på.
I marts konstaterede vi første gang corona-smitte i forbindelse med kollegiet og
valgte derfor at lukke kirken i en periode ud fra et forsigtighedsprincip. Heldigvis
er vi alle sluppet nådigt igennem pandemien til dato, men livet i kirken og
kollegiet har naturligvis lidt under det.
Først efter påsken begyndte det at lysne med åbning for gudstjenester igen den 18.
april, og vi kunne så småt igen begynde at invitere til enkelte mindre
arrangementer i huset og i kirkehaven. Konfirmationen i kirkehaven blev en smuk
begivenhed for konfirmanderne og deres familier. Sankthansfesten valgte vi at
springe over pga. begrænsningerne pålagt af de belgiske myndigheder, herunder
af deltagerantal. Vi kunne gennemføre et stage for børn juli i kirkehaven.
Så ramte katastrofen i Belgien midt i juli med oversvømmelserne i Ardennerne og
også et medlem af menigheden mistede livet. Dybt berørt af katastrofen lavede
Den Danske Kirke i Bruxelles Asbl og den danske ambassade i Bruxelles en
indsamling til ofrene for oversvømmelserne. Vi siger tak for alle bidrag, der
tilsammen blev til lige under €4.000, som blev overdraget til Belgisk Røde Kors.
Vi har lært at leve med pandemien, så godt som man nu kan, og restriktionerne er
blevet tilpassede, så vi har kunnet gennemføre flere arrangementer i kirken. Vi var
heldige at kunne gennemføre julemarkedet i kirken, og vi fik to dejlige dage i
november med stor tilslutning fra danskerne i Belgien, belgiere og andre herunder
kirkens naboer.
Et lyspunkt og et højdepunkt i begyndelsen af det nye kirkeår var første søndag i
advent med indvielsen af den nye kirkekunst i kirkesalen i Vor Frue kirke, som er
udført af Peter Brandes. Forberedelserne og indsamling af midler til projektet har
været i gang i flere år. Projektet blev kronet med en festlig dag, hvor menigheden
kunne tage et nærmere kig på den nye altertavle, alterbord, døbefont og
prædikestol. Udlandsprovst Selma Ravn og vores egen præst Mogens Bering
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Rasmussen holdt i fællesskab festgudstjeneste, og dermed blev den nye
udsmykning taget i brug for allerførste gang sammen med DSUKs formand Anne
E Jensen. Menighedsrådet takker de mange donorer, både private og fonde, der
har muliggjort dette projekt, og der skal herfra lyde en særlig tak til Nina
Paaskesen for at have muliggjort dette. Tak til kunstudvalget for at starte projektet
og følge det til dørs. Tak til Peter Brandes for at skabe nogle smukke og
meningsfyldte værker, der løfter vores kirkerum!
Kaptajnen med en rolig hånd på roret i kirken i 2021 har været vores præst,
Mogens Bering Rasmussen, som har styret os sikkert igennem de udfordrende
skær, som året 2021 har budt på. Det har været frustrerende at have en kirke og
kirkeliv, der har sovet tornerosesøvn. Gudstjenester og arrangementer har været
forberedt og aflyst. Menigheden har været presset af frygten for sygdom og
isolering i hjemmet uden social omgang. Tak Mogens, fordi du har hjulpet os med
at komme igennem 2021.
Vi har mange børn og unge i Bruxelles. Vi forstætter med at gøre, hvad vi kan for
at lave noget for dem i ungdomsklubben og det har vi heldigvis kunnet fortsætte
så nogenlunde under pandemien. De godt 20-30 unge, som deltager, ser ud til at
have nydt ’frikvarteret’ i kirkens have.
Vi har løbende en del vedligeholdelsesarbejder på bygningerne. Det er et stort hus,
som ikke er helt nyt. Vi har måttet reparere på taget, tagrender og balkoner for at
holdet vandet ude af bygningen, ligesom der er foretaget en række små
reparationer of forbedringer rundt omkring i huset.
Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK), som er en kirkelig forening i
Danmark, udsender en præst og en juniorassistent til kirken. Vi betaler selv 25 %
af præstens løn.
Den danske stat giver ikke tilskud til driften eller
vedligeholdelsen af kirken i Bruxelles. Det er en forening, som driver kirken. Den
lever af medlemmernes velvilje, bidrag og eventuelt overskud fra aktiviteterne i
kirken.
Økonomien er naturligvis blevet trængt af nedlukningerne, og
medlemstallet er også dalet. Det skal bemærkes, at en del af nedgangen skyldes at
Skatteministeriet i 2 år ikke har godkendt nye anmodninger om overførsel af
kirkeskat for danske udsendte fra EU- og NATO Repræsentationerne de militære
NATO-udsendte i Mons. Det ser ud til, at der er fundet en løsning herpå fra 2022
af.
Vi danske i Belgien har det samlingspunkt i rue Washington, som vi selv skaber.
Bakker danskerne i Belgien ikke op om stedet, vil det ikke fortsætte med at bestå.
Vi opfordrer alle og enhver til at deltage i arbejdet. Det frivillige arbejde ved
kirken er sjovt, berigende og en god måde at skaffe nye bekendte på fra alle sider
af det danske samfund i Bruxelles og i alle aldre.
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Strategiplan
Generalforsamlingen i marts 2019 vedtog en strategiplan, som kan ses på
hjemmesiden. Rådet arbejder på at gennemføre planen. Det gælder både hvordan
vi sikrer stedets relevans for danskerne i Belgien. At man føler, at
kirkebygningerne i Rue Washington er det naturlige samlingspunkt og ikke blot
et sted for kirkelige handlinger. Det gælder også hvorledes vi kan fremtidssikre
bygningskomplekset fysisk til de aktivitetsudbud menigheden/danskerne ønsker
her i byen. Vi håber at kunne orientere mere herom senest til næste
generalforsamling.
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 2021 været afholdt i alt 40 gudstjenester med gennemsnitligt 22
kirkegængere samt 3 digitale meditationer.
I Bruxelles har der været afholdt 36 gudstjenester.
I Mons har der været afholdt 4 gudstjenester.
Der har været 2 dåbshandlinger, 1 kirkelig velsignelse og 4
mindehøjtideligheder/ begravelseshandlinger.
Konfirmandundervisningen 2020/2021 blev fulgt af 19 unge.
Kirken som medborgerhus
2021 bød ikke på mange tilbud pga. pandemien. Vi nåede dog at holde
fastelavnsfest i februar med flotte udklædninger, og hårde slag på tønderne
prægede fastelavnsfesten, der begyndte med børnegudstjeneste.
Sankthansfest og andre gode arrangementer måtte som nævnt aflyses. Efter
sommeren fik vi koncert med klaver, foredrag med Per Pallesen, filmforedrag,
ølsmagning og julekoncert gennemført.
Børne- og ungdomsarbejdet
Kollegiet
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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.
Au pairs
Vi havde i 2021 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 deres art.
Legegruppen
Legegruppen er for alle hjemmegående mødre og fædre med små børn, primært
0–3-årige, som mødes tirsdage kl. 10–12 og lørdage 10–12. Legegruppen er et godt
sted at knytte venskaber – for børn som for 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 det svinger, hvor mange
der er tilmeldt.
Belgien
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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
Økonomien i 2021 er tilfredsstillende, men mærket af corona-pandemien.
Kirken har med det nuværende medlemstal et lille negativt resultat efter
afskrivninger. Menighedsrådet vil gerne kunne vedligeholde bygningerne og
tilbyde et relevant udvalg af arrangementer, det kræver en sund økonomi, så vi
opfordrer flere til at blive faste bidragsydere.
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 tid (ofte
et til tre år) 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 – også økonomisk – 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,
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Benedikt og Karl August. Vi håber, at livet i den danske kirke i Bruxelles fortsat er
godt for familien.
Pia Skaerbak er forsat kollegie-administrator og varetager udlejningen af
kollegieværelserne og bidrager til den daglige administration af kirkens
bygninger.
Katharina Madsen tiltrådte som juniorassistent i september 2020, men rejste hjem
i februar 2021 pga. af det lave aktivitetsniveau i kirken som følge af pandemien.
Tak for indsatsen ved Den Danske Kirke.
Kristine Vitoft Bayer tog i februar over som assistent indtil august. Kristine var
også leder af ungdomsklubben og koordinator for det årlige julemarked i
kirken. Hun rejste hjem i efteråret. Tak for en god indsats og tillykke med
familieforøgelsen.
Malene Nielsen tiltrådte som assistent per 1. september 2021 og yder en stor
indsats med flid, gåpåmod og et meget venligt væsen.
Nyhedsformidling
Kirkebladet
Kirkebladet udsendes til alle, som ønsker at modtage det. I 2021 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 og Instagram
På Facebook og Instagram er der løbende opdateringer af informationer om
kirkens arrangementer.
Tak
Til sidst en stor tak til alle, der i 2021 har været med til at sørge for, at der fortsat
er en dansk kirke i Bruxelles og et samlingspunkt for de danskere, der bor eller
opholder sig i Belgien i kortere eller længere tid, hvad enten det sker ved at bruge
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kirken, være frivillig, ved at betale kontingent eller overføre kirkeskat fra
Danmark til kirken her.
Tak til alle, der har givet en hånd med i forbindelse med alt det praktiske ved
driften af kirken.
Tak til vore mange venlige sponsorer, der yder deres vigtige bidrag ved sankthans
og julemarkedet. Tak til alle der støttede og hjalp med den nye kirkeudsmykning.
Tak til vore gode samarbejdspartnere: Spejderne, DJØF, Danes World Wide og
Den Danske Ambassade, EU- og NATO Repræsentationerne, og alle andre
danskere og danske organisationer i Bruxelles, som vi har et fortrinligt samarbejde
med.
Tak til hver og en, som har bidraget til kirken i 2021!
Torben Toft
Formand for menighedsrådet
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