NYHEDSBREV OKTOBER 2017
Scener fra et ægteskab: Et Mukkehjem
Fredag den 13. oktober kl. 19.00

Filmaften: Dejà Vu
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00

Denne dag får kirken besøg af provst Jacob
Køhn Andersen og sognepræst og specialist i
sexologisk rådgivning Benedikte Vejlby
Baggesgaard. Med reference til Bergman og
Ibsen gengives typiske situationer fra
ægteskabet. De to foredragsholdere kaster et
kærligt og humoristisk blik på de faldgruber, de
fleste af os oplever i den daglige trummerum
med det for øje at se mulighederne i disse. Der
er fri entré, og der sælges en lettere anretning
til arrangementet.

Det Danske Kulturinstitut og Den Danske Kirke
inviterer til filmaften i kirken, når mørket sænker
sig. Dokumentarfilmen ”Déjà Vu” fra 2016, der
er instrueret af Jon Bang Carlsen, er en
selvbiografisk skæbnefortælling fortalt gennem
billeder og klip fra instruktørens karriere. Filmen
vises med engelske undertekster. Så tag gerne
dine ikke-dansktalende venner med og del en
god filmoplevelse.

Syng-sammen-aften
tirsdag den 17. oktober kl. 20.00
Alle med sangglæde er velkomne til syngsammen-aften, hvor vi finder vore højskolebøger
frem. Line Henriksen vil ledsage sangen på
flygelet og Mieczyslaw Szynal på cello. Der er fri
entré til aftenen.

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 Barett
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. Tilmelding til
arrangementet, der koster 10 Euro for voksne
og 7 Euro for børn, kan ske ved at sende en mail
til: 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.

behov på skift i henholdsvis kirken og udenfor
huset. Indtil nu har vi bl.a. været på madmarked
i Ixelles samt på street art-rute ved Sainte
Catherine. Den 7.-8. oktober planlægges
desuden en spændende weekendtur til Paris. Her
overnatter au pair-klubben efter aftale i
Frederikskirken i Paris og får således samtidigt
lejlighed til at møde de danske au pairs i
”Byernes By”. Yderligere information om
aktiviteter i au pair-klubben kan findes på sidens
facebookgruppe ”Danske aupairs i Bruxelles
17/18”.

Peter Tudvad om reformationen
Torsdag den 9. november kl. 19.30
I anledning af reformationsjubilæet gæster også
den danske filosof og forfatter, Peter Tudvad
kirken. I sit foredrag tager han reformationen op
til revision. Spørgsmålene er mange, svarene
ligeså, når kirken inviterer til en spændende
aften i selskab med Peter Tudvad.

Ungdomsklubben
Hver 3. fredag kl. 19.00 – 22.00
Ungdomsklubben er godt igang igen efter
sommerferien. Indtil videre har børnene bl.a.
deltaget i idrætslege og -spil, bagning og
bålaften i haven. Programmet for resten af året
vil byde på flere sjove udendørsaktiviteter i
haven, halloweenfest, visning af danske kortfilm
samt julehygge. Alle børn i alderen 10-14 år er
meget velkomne i ungdomsklubben. Husk at
husstanden skal betale bidrag til kirken (240
Euro om året). Det overordnede program for
oktober, november og december ser således ud:

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

Danish Design: Den Danske Ambassade
Torsdag den 5. oktober kl. 11
Den Danske Ambassade i Bruxelles (73, Rue
d´Arlon, 1040 Bruxelles) har fornøjelsen af at
invitere til en formiddag i dansk møbeldesigns
tegn. Her vil formanden fra Designmuseum
Danmark, Anders Eske Laurberg Hansen på
engelsk fortælle om dansk design. Tilmelding til
arrangementet, der koster 28 Euro, kan ske ved
at sende en mail til Nina Paaskesen:
ninapaaskesen@hotmail.com eller til Tove
Blaabjerg Sørensen: tovebs2303@gmail.com.
Tilmeldingsfristen er mandag d. 2. oktober.
Yderligere information om arrangementet,
herunder betaling, fås ligeledes via ovenstående.

Fredag den 6/10: Mentaltræning og idræt
Fredag den 27/10: Halloweenfest
Fredag den 17/11: Danske kortfilm
Fredag den 8/12: Julehygge

Au pair-klubben
Hver onsdag kl. 19.30
Også au pair-klubben er startet op efter
sommerferien. Klubben mødes efter aftale og

Gudstjenester
Søndag den 1. oktober kl. 16.00
(konfirmander medvirker)
Søndag den 8. oktober kl. 11.00
Torsdag den 12. oktober kl. 17.45
(Mons/SHAPE)
Søndag den 15. oktober kl. 11.00
Søndag den 22. oktober kl. 11.00

