NYHEDSBREV NOVEMBER 2017
Peter Tudvad om reformationen
Torsdag den 9. november kl. 19.30
I anledning af reformationsjubilæet gæster den
danske filosof og forfatter, Peter Tudvad, kirken.
500-året for den lutherske reformations
begyndelse giver anledning til refleksion over
arv og gæld i kirke og samfund til denne
begivendhed. Hvert århundrede har haft sit
reformationsjubilæum. I sit foredrag giver Peter
Tudvad sit bud på, hvad der egenlig er at fejre.
Mød op til en spændende aften i kirken, hvor der
sælges en let anretning fra kl. 19.

Sigurd fortæller om Luther:
Alt om Luther på 60 minutter
Tirsdag den 28. november kl. 19.00
I anledning af 500-året for reformationen har
kirken, i samarbejde med Den Danske
Ambassade og Det Danske Kulturinstitut, den
store fornøjelse at byde Sigurd Barrett
velkommen til en aften for hele familien.
Den danske pianist, entertainer, komponist,
forfatter og tv-stjerne, vil sammen med tøjdyret
Snapper fortælle, synge og spille om Luther.
Tilmelding til arrangementet, der koster 10 Euro
for voksne og 7 Euro for børn, kan ske ved at
sende en mail til juniorassistentenen, Mette:
dankirke@dankirke.be. Betalings- og
tilmeldingsfristen er ændret til tirsdag d. 21.
november. Såfremt der stadig er ledige pladser,
kan billetter også købes ved indgangen. Der
sælges lidt spiseligt på aftenen. Louis-Hansen
Fonden og Oticon Fonden er sponsorer for
arrangementet.

Julemarked 2017
Lørdag den 25. november kl. 10 – 17
Igen i år har kirken fornøjelsen af at indbyde til
dansk julemarked på Den Skandinaviske Skole.
Årets julemarked er garanti for, at både store og
små kommer i julestemning. Traditionen tro er
markedet fyldt med spændende, hyggelige
juleboder. Også i år er der mulighed for at
smage præstens gløgg eller nyde en traditionel,
dansk julefrokost i restauranten på slottet. Kom
og se, duft og smag på alle lækkerierne. Julen
starter i Waterloo d. 25. november på Den
Skandinaviske Skole, Square d´Argenteuil 5.
Yderligere information om julemarkedet 2017,
på dansk og engelsk er i øvrigt vedhæftet mailen
med dette nyhedsbrev. Del meget gerne til
venner og bekendte!

Julekoncert med Nordic String Quartet
Onsdag den 29. november kl. 20.00
Den nye tradition med julekoncert i kirken i
samarbejde med Den Danske Ambassade og Det
Danske Kulturinstitut i Bruxelles fortsætter, i år
udvidet med Færøernes repræsentation. Sigurd
Barrett vil i år være konferencier ved koncerten,
hvor et af de nye, danske topensembler ”Nordic
String Quartet” vil spille. Kvartetten er uddannet
på Musikkonservatoriet i København i 2013 og
består af to danskere, en svensker og en færing.

I forlængelse af koncerten bydes på små danskfærøske lækkerier. Der er fri entré til
julekoncerten, som er sponsoreret af LouisHansen Fonden og Oticon Fonden. En invitation
på engelsk med yderligere information om
koncerten, herunder tilmelding, er vedhæftet
denne mail.

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). Programmet for resten af året vil
byde på visning af kortfilm samt julehygge:
Fredag den 17/11: Danske kortfilm
Fredag den 8/12: Julehygge

Au pair-klubben
Hver onsdag kl. 19.30

Filmaften: Kollektivet
Tirsdag den 5. december kl. 19.30
Det Danske Kulturinstitut og Den Danske Kirke
inviterer til filmaften i kirken, når mørket sænker
sig. Det danske drama ”Kollektivet” fra 2016,
instrueret af Thomas Vinterberg, er en
kærlighedserklæring til en generation af
idealister og drømmere. Med famlien som
fortællingens midtpunkt inviteres vi ind i
drømmen om et ægte kollektiv anno 1975. Den
danske skuespillerinde Trine Dyrholm vandt,
som den første kvindelige skuespiller,
sølvbjørnen for sin rolle i ”Kollektivet”. Filmen
vises med engelske undertekster. Så tag gerne
dine ikke-dansktalende venner med og del en
god filmoplevelse.

Klubben mødes efter aftale og behov på skift i
henholdsvis kirken og udenfor huset.
De danske au pairs har netop i oktober måned
været på en spændende weekendtur til Paris,
hvor de udforskede byen, afprøvede deres
franske gloser og smagte på franske
specialiteter, bl.a. ”crème brûlée” og
”macarons”. Yderligere information om
aktiviteter i au pair-klubben kan findes på sidens
facebookgruppe ”Danske aupairs i Bruxelles
17/18”.

Lørdagslegegruppen i kirken
Lørdag den 11. november kl. 10 – 12
Lørdagslegegruppen starter op igen. Vi glæder
os i den forbindelse til at se en masse glade,
friske børn og voksne til en hyggelig formiddag
med sjov, leg og forhåbentlig solskinsvejr i
kirkens dejlige have. Der vil som altid være
dækket op til leg og hygge. Men lidt ekstra
legetøj og lækkerier er meget velkomne. Vi
mødes, såfremt der minimum er fem familier
tilmeldt dagen. Så giv besked til kirkeassistent,
Stine, pr. mail eller telefon, hvis jeres familie
ønsker at deltage den 11. november. Mail:
stinedamkjaer@msn.com, Tlf: 0472 541 625.
Send i øvrigt meget gerne dette nyhedsbrev
videre, hvis du kender nogen, der kunne være
interesseret i at være med i lørdagslegegruppen.

Gudstjenester
Søndag den 12. november kl. 11.00
Torsdag den 16. november kl. 17.45
(Mons/SHAPE)
Søndag den 19. november kl. 11.00

