Kirkens nyhedsbrev september 2018
Sommerpausen er ovre og vi kan mødes igen ved mange anledninger i
kirken. En pæn flok børn har dog allerede haft deres daglige gang i kirken til
stage de sidste par uger af august.

September byder på opstart af konfirmandundervisning, danskundervisning,
ungdomsklub og aupairaftener, samt gudstjenester ikke at forglemme.
Første gudstjeneste er allerede den 2. september kl. 11.00. Vær velkommen!

Den danske kirke indbyder sammen med DJØF til foredrag med Bendt
Bendtsen den 19. september og senere er der musik med Hjemmeværnets
Musikkorps Århus den 25. september.

En rigtig god dag at mødes for nye og gamle danske i Belgien er
sensommerdagen med børnevenlig gudstjeneste og samvær i haven. Det er
søndag den 23. september.

Husk at like og følge vores facebookside, hvor du både kan følge med i
hverdagen i kirken, læse om og tilmelde dig vores arrangementer.

Fra Nordfyn til
Christiansborg og
videre til Bruxelles
Onsdag den 19. september kl. 19.30
Bendt Bendtsen (C) stopper sin politiske
karriere i Europa-Parlamentet ved valget i
2019, men han stiller op til foredrag i den
danske kirke om sit spændende politiske
liv.
Den danske kirke og DJØF indbyder til
aftenens foredrag, hvor der serveres
sandwich/drikkevarer fra kl. 19.00 (gratis).
Fri entré, men tilmelding ønskværdigt af
hensyn til traktement på
dankirke@dankirke.be eller på facebook
ved at trykke ”deltager” senest søndag
den 16. september.

Konfirmand?
Indledende møde om konfirmationsforberedelse er onsdag den 12.
september kl. 20. 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.
Læs mere på kirkens hjemmeside
www.dankirke.be/kirkeligehandlinger/konfirmation/ eller klik på
billedet.

Sensommerdag i haven
Ungdomsklubben
Ungdomsklubben
er for danske børni
og børnegudstjeneste
mellem 10 og 14 år (5. primær til 3.
kirken
sekundær eller tilsvarende klassetrin).
Søndag
den 23. september
kl. 14-17 er
Ungdomsklubben
er åben: 14.
kirke og have
for et
eller
september,
5. åben
oktober,
26.gensyn
oktober,
16.en
velkomst
efter
sommerferien.
Kl.
14.00november og 7. december.
14.30
børnevenlig
gudstjeneste
Enhverererder
velkommen
til at
følge med tili
Vor
Frue Kirke.
en prøvetime.
Der kan købes kaffe og kage, drikkevarer
og hotdogs.

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 onsdage fra
19.30 til 22.30.
Meld dig ind i facebookgruppen: Dansk au
pair i Bruxelles 2018/2019

Musikkorps i kirken
Tirsdag den 25. september kl. 19.30
Hjemmeværnets Musikkorps Århus byder
på populær musik fra før og nu, herunder
også rytmisk musik, militærmusik og
brassband-kompositioner.
Fri entré.

Velkommen til Thora Sommerlund,
der er ansat som juniorassistent fra den
1. september. Thora er netop blevet
student, har været udvekslingsstudent i
Bolivia og spiller blandt andet
tværfløjte.

Unge i Bruxelles
Unge i Bruxelles er et netværk for unge
danskere i Bruxelles (25+). Meld dig ind i
gruppen Unge i Bruxelles eller kontakt
dankirke@dankirke.be

Legegruppen
Legegruppen er for alle hjemmegående
mødre / fædre med små børn (0 – 5 år). Vi
mødes tirsdage kl. 10.00 – 12.00.
Kontaktperson Stine Sparsø DamkjærLeivadiotis på mail:
stinedamkjaer@msn.com eller 0472 541
625.

Danskundervisning

Den Danske Kirke i Bruxelles tilbyder
undervisning for børn og unge, der ikke
har dansk som deres primære
sprog. 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.
Datoerne fra september til december
2018: 12. september, 3. oktober, 24.
oktober, 14. november, 5. december, 19.
december.
Tilmelding sker ved senest den 9.
september at sende en mail til
dankirke@dankirke.be med barnets navn,
alder og ønsket hold. Betaling medbringes
første undervisningsgang.

Bidrag til kirken
Kirkeskat og andre bidrag kan overføres med dette virement. Husk, at kirken i Bruxelles
ikke er fuldt finansieret fra Danmark og derfor er afhængig af lokal opbakning.
Bygninger, drift og arrangementer kræver penge og personale. Betal før din nabo!

Kommende gudstjenester:
Søndag den 2. september klokken 11

Søndag den 9. september klokken 11
Søndag den 16. september klokken 19 (med konfirmander)
Torsdag den 20. september klokken 17.45 (Mons/SHAPE)
Søndag den 23. september klokken 14 (familiegudstjeneste og sensommerdag)

Alt det bedste fra din kirke i Bruxelles,
Mogens, Stine og Thora
Mogens Bering Rasmussen, præst
Tlf. +32 (0)474 38 33 61
praest@dankirke.be

Stine Sparsø Damkjær-Leivadiotis, ungdomsrådgiver
Tlf. +32 (0)495 18 41 87
dankirke@dankirke.be

Thora Sommerlund, juniorassistent
Tlf. +32 (0)472 19 86 23
dankirke@dankirke.be

Kirkens faste åbningstider:
Mandag 10-12
Onsdag 10-12 og 17-19
Fredag 12-14
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