NYHEDSBREV JULI 201
Overskuddet fra DGI-besøg
Fredag den 16. juni blev overskuddet på 2337 €
overgivet til SpinaBifida. Overskuddet stammer
fra salg af billetter og forfriskninger under
Verdensholdet Gallashow i slutningen af maj.
Mario Sel modtog checken på vegne af
SpinaBifida til en mindre sammenkomst på den
danske ambassade. SpinaBidifa har siden 1979
hjulpet voksne og børn med rygmarvsbrok.

Ungdomsklubben

Sankt Hans Aften
Sankthansaften blev fejret med alt, hvad
der hører til.
Tak til direktør for Dansk Kulturinstitut i
Bruxelles, Per Erik Veng, for en
inspirerende båltale om danskhed i en
europæisk kontekst.
Tak til alle frivillige og sponsorer, uden
hvem vi ikke ville kunne holde
sankthansfesten.

Genfind stemningen ved at søge ”Sankt
Hans 2017 Brussels” på youtube.

Sommerstage 2017 – ledige pladser!
Vi takker af for denne sæson af
ungdomsklubben. Det har været et år med en
stor, men harmonisk gruppe. Vi håber på at se
mange kendte ansigter igen til næste sæson.
Alle i alderen 10-14 år er velkomne!
Datoer for efteråret:
Fredag den 8. september
Fredag den 22. september
Fredag den 6. oktober
Fredag den 27. oktober
Fredag den 17. november
Fredag den 8. december

Fra den 21. til den 25. august (uge 34)
Igen i år har vi stage i kirken for børn i alderen 8
år og opefter. Hver dag fra kl. 8.30 til 17.15. Vi
starten dagen ud med boller og juice, hvorefter
den primært vil stå på udendørsaktiviteter og
kreative projekter.
Børnene er samtidig med til at lave deres egen
frokost, hvor vi lægger fokus på kulinariske
kreationer.

Maria Fihl vil igen i år arbejde med børnene i
cirka 2 timer hver dag. Hun vil lave et forløb,
som via leg, fotos og fortællinger vil føre
børnene gennem kirkerummet og de forskellige
dele af gudstjenesten.

Tilbuddet er for 3. sekundær henholdsvis på 8.
klassetrin.
Tilmeldings blanket kan printes fra kirkens
hjemmeside og sendes sammen med kopi af
dåbsattest til kirken.
Seneste tilmelding kan finde sted i forbindelse
med det indledende møde for konfirmander og
forældre onsdag den 20. september kl. 20.
Konfirmandundervisningen foregår:
30. september-1. oktober 2017
27.-28. januar 2018
17.-18. marts 2018
6.-8. april 2018 på internatlejr

Pris: 30 € pr. dag / 110 € for alle 5 dage
Tilmelding sker via mail dankirke@dankirke.be.
Indbetalingsfrist den 1. august på kirkens konto:
BE14 7360 0188 3783 – dette er bindende.
OBS! Husk at skrive navn, alder og ønskede
dage samt kontaktoplysninger på forældre.
Begrænset antal pladser.

NY DATO for Møde med Margrethe
Vestager - Tirsdag den 26. september
kl. 18.30-20.00
Vi har været så heldige at finde en ny dato for et
møde med Margrethe Vestager eftersom det
ikke kunne lade sig gøre tirsdag den 27. juni.
Arrangementet finder sted i kirken, og der vil
være lidt salg af mad og drikke fra kl. 18.00.

Undervisning og undervisningsmaterialer er
gratis, men konfirmation og deltagelse i
konfirmandundervisning forudsætter, at mindst
en af konfirmandens forældre overfører
kirkeskat eller betaler mindstebidrag til kirken i
begge de kalenderår, hvor konfirmanden går til
præst, dvs. 2 x 240€. Beløbene skal være
indbetalt inden konfirmationen.

Kirken har fået ny Facebook side
Vores oprindelige Facebook har desværre
behøvet en udskiftning, da den gået ud af drift.
Vores nye Facebook side hedder ”Den Danske
Kirke i Bruxelles Asbl”. Gå ind og ”synes godt
om”, så kan du fortsat følge med i, hvad der
løbende sker i kirken.

Annoncesælger søges

Konfirmand 17/18
Konfirmationen i 2018 finder sted Kristi
Himmelfartsdag, torsdag den 10. maj 2018.

Kirkebladet har et uudnyttet annoncepotentiale,
som vi gerne vil udnytte. Vi søger derfor en
person, som har mod på at opdyrke dette
potentiale med opsøgende annoncesalg hos
private og virksomheder i både Belgien og i
Danmark.
Kirkebladet udgives tre gange om året og
sendes til ca. 800 husstande i både Belgien og
Danmark.

Læs mere om kirkebladet på:
http://www.dankirke.be/kirkebladet/
Kirken vil honorere arbejdet med 20% af
indkomsten annoncesalget ved nytegning af
annoncer.
Nærmere oplysninger om denne mulighed for
frivilligt arbejde kan fås hos Mogens Bering
Rasmussen 0474 38 33 61 eller Torben Toft
0496 95 33 86.

Gudstjenester
Søndag den 2. juli kl. 11.00
Søndag den 3. september kl. 11.00

Skriftlig ansøgning sendes til formanden for
Menighedsrådet, Torben Toft
Adresse:
Rue Washington 27-29, 1050 Ixelles
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Legegruppe i kirken
Hver tirsdag kl. 10-12
Går du hjemme med en lille ny, og kunne du
tænke dig at mødes med andre forældre og
deres børn? Så er Legegruppen måske noget for
dig.

Kirkens sommer åbningstider
Kirken holder åbent efter aftale i juli og
august måned.
Vi vil være tilbage med næste nyhedsbrev
den 1. september.

Hver tirsdag klokken 10-12 mødes en gruppe af
forældre og aupairs med deres små i kirken.
Kirken har desuden en stor dejlig have og lille
legeplads, hvor de små rigtig kan boltre sig.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer!

Du kan få yderligere info og følge op på
gruppens aktiviteter på deres egen Facebook
gruppe ´Legegruppen i Bruxelles´.
Sommerferielukket i Legegruppen fra den
10. juli til den 22. august.

