NYHEDSBREV JUNI 2017
15 nyudklækkede konfirmander

Ungdomsklubben

Torsdag den 25. maj blev 15 velklædte unge
mennesker konfirmeret. Her var familie og
venner fra nær og fjern mødt op, og fyldte hele
kirken ud. Her var lettede smil at spotte efter
gudstjenesten på en meget solrig og varm dag.
Ungdomsklubben ruller stadig derudaf, og næste
gang står den på akrobatiske øvelser i form af
en times workshop fra kl. 19.30-20.30. Vi får
her besøg af to instruktører, som vil lære de
unge at lave forskellige akrobatiske stillinger via
brug af hinanden. Efter workshoppen vil vi
hygge i haven og nyde det gode vejr sammen.

Verdensholdets besøg 2017
Alle fik en fantastisk oplevelse med DGI Verdensholdet, som havde workshops på
SSB og Europaskolen samt afholdte et
forrygende gallashow for en fyldt tribune.

Fredag den 2. juni – Akroyoga (gæstebesøg)
Fredag den 16. juni – Sommerfest
Herefter vil ungdomsklubben starte op igen efter
skolens sommerferie, hvor programmet igen vil
smækfyldt med en masse forskellige aktiviteter.

500-året for reformationen
Torsdag den 22. juni kl. 20.00

500-året for reformationen fejres med en
europæisk gudstjeneste i ”Èglise protestante de
Bruxelles-Musée” (Chapelle Royale).
Det finske, svenske og tyske kor synger.
Præster fra de fire nordiske kirker, den tyske,
skotske og den protestantiske kirke i Belgien
(fransk og flamsk) medvirker. Der vil være
oversættelse til engelsk/fransk.
Reception efter gudstjenesten.
Læs mere på www.eglisedumusee.be
Adresse: Place du Musée 2, 1000 Bruxelles

Sommerstage 2017
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.

Sankt Hans Aften
Fredag den 23. juni kl. 18-22.30
Denne store begivenhed i kirken fejres med alt,
hvad der hører til. Når bålet tændes kl. 20
synger vi midsommervisen, og direktør for
Dansk Kulturinstitut i Bruxelles Per Erik Veng vil
holde dette års båltale.

Pris: 30 € pr. dag / 110 € for alle 5 dage

Der vil være levende musik i løbet af hele
aftenen, og underholdning for børnene. Det vil
som altid være muligt at købe forskelligt mad og
drikke, og biblioteket holder bogsalg.
Det er ikke tilladt at medbringe egen madkurv
og egne drikkevarer.

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 juniorassistent

Legegruppe i kirken

Fra den 15. august får kirken en ny
juniorassistent i huset. Det er Mette Birkemose,
som skal afløse vores nuværende
juniorassistent, Linne Stoltze, der slutter efter et
år på posten til september.

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.
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.

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

Du kan få yderligere info og følge op på
gruppens aktiviteter på deres egen Facebook
gruppe ´Legegruppen i Bruxelles´.

Gudstjenester
Pinsedag den 4. juni kl. 11.00
Torsdag den 8. juni kl. 17.45
Mons/SHAPE
Søndag den 11. juni kl. 11.00
Søndag den 18. juni kl. 11.00
Torsdag den 22. juni kl. 20.00
Reformationsgudstjeneste i Chapelle Royale

