NYHEDSBREV JANUAR 2018
Filmaften: Under sandet
Tirsdag den 23. januar kl. 19.30

Fastelavn i kirken
Søndag den 4. februar kl. 14.00

Det Danske Kulturinstitut og Den Danske Kirke
inviterer igen til filmaften i kirken, når mørket
sænker sig. Det danske drama ”Under sandet”
(land of mine) fra 2015 er instrueret af Martin
Pieter Zandvliet. Filmen handler om en flok unge
tyske krigsfanger, der udleveres til de danske
myndigheder i dagene efter Tysklands
kapitulation i maj 1945. Efterfølgende sendes de
unge mænd ud til Vestkysten, hvor de beordres
til at fjerne over 2 millioner miner, som den
tyske besættelsesmagt har placeret under
sandet langs kysten. Med deres bare hænder,
kravlende rundt i sandet, bliver drengene
tvunget til at udføre det livsfarlige arbejde under
ledelse af den danske militære kaptajn, Carl
Leopold Rasmussen. Filmen, der er inspireret af
autentiske hændelser, vises på dansk med
engelske undertekster. Så tag gerne dine ikkedansktalende venner med og del en god
filmoplevelse.

Igen i år har kirken fornøjelsen af at indbyde til
familiegudstjeneste efterfulgt af fastelavnsfest.
Børnene må gerne være klædt ud, når vi holder
familiegudstjenesten, hvor også de yngste er
meget velkomne. Efter gudstjenesten slår
børnene katten af tønden, der kåres
kattedronninger og -konger samt spises
fastelavnsboller. Der vil desuden være kaffebord
til de voksne. Tilmelding til arrangementet, der
koster 7 Euro pr. person, sker ved senest den 1.
februar at sende en mail til juniorassistenten:
dankirke@dankirke.be.

Ungdomsklubben
Hver 3. fredag kl. 19.00 – 22.00
Ungdomsklubben for danske børn er godt i gang
med sæsonen og fortsætter med et spændende
program. Alle børn i alderen 10-14 år er meget
velkomne i ungdomsklubben. Husk at
husstanden skal betale bidrag til kirken (240
Euro om året). Næste ungdomsklubaften finder
sted fredag d. 19. januar, hvor vi tager i
skøjtehallen ”Poseidon”. Vi mødes ved ingangen
kl. 19.00 og går ind samlet. De der ankommer
senere, sørger selv for at komme ind. Vær
opmærksom på, at der typisk er lang kø om
fredagen. Yderligere information om skøjteturen
er vedhæftet mailen med dette nyhedsbrev.

Datoerne for de i alt 8 ungdomsklubaftner, der
finder sted fra januar 2018 indtil sommerferien
følger nedenfor:

Legegruppe i kirken
Hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00
Gruppen mødes i kirken om tirsdagen i
tidsrummet 10-12. Både forældre og au pairs
med deres mindre børn er meget velkomne.
Information om legegruppens aktiviteter findes
på gruppens egen facebookgruppe ved navn
”Legegruppen i Bruxelles”.

Sigurd Barrett i Bruxelles
November 2017
Den kendte, danske entertainer, Sigurd Barrett
gæstede i slutningen af november måned både
Den Danske Kirke og Europaskolen i Bruxelles.
Små 100 børn og voksne mødte op til
arrangementet i kirken, hvor Sigurd, i anledning
af 500-året for reformationen, optrådte med sit
show ”Alt om Luther på 60 minutter”. På
Europaskolen var omdrejningspunktet
Danmarkshistorien, og der blev fortalt og sunget
for og med eleverne. TV 2 var også besøg,
hvilket der er kommet dette lille, fine indslag ud
af:

http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-12-31sigurd-barretts-danmarkshistorie-vaekkerbegejstring-blandt-boern-i-bruxelles

Gudstjenester
Søndag den 14. januar kl. 11.00

Au pair-klubben
Hver onsdag kl. 19.30
Klubben mødes efter aftale og behov på skift i
henholdsvis kirken og udenfor huset. Yderligere
information om aktiviteter i au pair-klubben kan
findes via facebookgruppen ”Danske aupairs i
Bruxelles 17/18”.

Torsdag den 18. januar kl. 17.45
(Mons/SHAPE)
Søndag den 21. januar kl. 11.00
Søndag den 28. januar kl. 16.00
(konfirmander medvirker)
Søndag den 4. februar kl. 14.00
(familiegudstjeneste og fastelavn i kirken)

