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Et kirketårn er som et vartegn i landskabet. Det
peger op mod himlen, ogl4fter vi blikket samme
vej, er det som at blive mindet om et rige, der
hvælver sig forjættende over vores hverdagsrige
og dets begrænsede udsyn. Mange her i sognet
kan se et glimt af kirken fra deres vinduer; den

det blålilla gravm@rke rejser sig ranke skikkelser
I

og søgel ind i lyset fia Kristus. Hvor mange har
ikke betragtet clette billede, og hvilke tanker har
clet mon kaldt frern? I{vilke stemninger fbrbinder
vi kirkerummet med'l

L

I

I

L

rejser sigjo på en bakketop med sit hBje tårn, og
*ung" haster forbi den hver dag, når de fplger
deres børn i skole eller skal nå toget eller sidder
i bilen på vej til arbejde

Skalaen spitnder r,idt i kilkerummet. og er det
ikke sorn om ot'geltoner særlig kan vække t-ølelsesregisteret i os'l Vi tænkel måske tilbage på

L

festlige guclstjeuester'. hvor summen af ord og
musik og varltren i fællesskabet lyste lige så
nre 9e t :onr de ler cnJc l1t. Men tlet kun og.se

l

Umærkeligt kan billedet af en kirke glide ind i
være en sær1ig oplelelse at sætte sig ind i kir:ken
ens bevidsthed. De hvide mure står med en ubepå
en ahnindeli-s hverdag, hvol dagslyset strømvægelig ro, og hele bygningen udstråler noget
ind. selv om himlen er grå. Så fbrnemmer
mer
fast og trygt. Der er et sted, som ikke er underman.
at kilkerurnnlet hat noget urprligt ved sig.
lagt tidens og samfundets hæsblæsende omskifhel foler man sig kontiontel:et med sig
Netop
et
telighed. Det føles tit, som om der eksisterer
o-u
kan tornemme er.r tiltale i stilheden. I det
selv
så
andet tidsbegreb inden i kirken end udenfor,
da-uslvs i det tledelige rum mærker man
nøgtel'ne
for
med jævne mellemrum bliver den kritiseret
oi eblikket.
virkeli,sheden
ikke at fplge med tiden. Men det kan der også
være noget positivt i, for det betyderjo, at kirken
har forstået at bevare sansen for det tidløse, for Forkl'ndelsen i kilken er en direkte tale, sonl
evighedslivet og helligheden, at den har omsorg ogsa peger på r.ilkeli-uheden. Undertiden afslører
orclet nrig. og jeg fblstar, at jeg mii ændre noget i
for sin arv og beskytter værdien af det usynlige,
jordbund
at vokse i og være mit lir..til andre tidet'bliver jeg bare glad og f61er
så troen kan finde en
at "alting stelntller". I sit inclerste grunder kirken
skjult for alle målende blikke.
1

I

]

|

I

|

I

I

I

sig pa clet tidlose. Den er bærer af den ufbrklarli-

L

Selvtølgelig hører der tbrnyelse og udvikling
med

i

ge kærlighed. som vi kun kan fatte i tro. Den
sandhecl. kirken forkl'nder, er til at stole på og til
at elthre kratten af i sit eget liv lidt efter lidt. Vi
behovel ikke råbe vores længsel efter kæriighed

I

enhver levende organisme, præmisserne i

kirken er bare anderledes end i samfundet. I

Dys-

segårdskirken fbrtsætter murenes hvide farve ind
i det store enkle kirkerum, hvor opmærksomhe-

den fanges

af alterbilledet. Her er Kristus.

omkranset af en mandorla, ved at kalde alle mennesker til sig ved tidernes ende. Flere nærmer sig
tØvende med ansigtet løttet, nogle er faldet på
knæ og andre rækker hænderne fiem. Også op af

I

]

I

I

I

og vores behov for mening ud i tornheden. I det
gåcletulde liv har Gud selv skabt sig en vej til os
gennem sin sot.t. Jesus Kristtts. Han er kirkens
skat. Harn lorkyrlder vi og tror og prøver at etlerfpige i dag og r rnorgen. som i gårl
Li,sbet Rarner

&
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Hvis man skal se på dens historie, og de personer. der har betr det noget fbr dens opfBrelse,
skal vi helr tilb.ige til 1921, hvor Hans Thyge
Jacobsen blev pr'æst i Gentofte Kirke. Dermed
bler,han præst her pa stedet. idet hele den del af
Gentotte Kt r.r.tntLrne. del lå vest fbr Bernstorft'svej, r'ar Gent,rire Sogn. I 1931 blev området
vest tbr Gettt,-,itt str og s1,,d for Kildegårdsvej

ikke bedre, at sognet i 1949blev mindre, da den
del, der lå gst for Lyngbyvej, blev udskilt til det
nyoprettede Helleruplund Sogn. Der blev gjort
meget for at skaffe midler, en årrække blev der

afholdt basar på grunden, hvor kirken skulle
bygges, og da den blev byggeplads, blev der
arrangeret underholdning i Dyssegårdsskolens
Aula, hvor kendte kunstnere optrådte, i 1959
medvirkede bl.a. Poul Reumert. Arrang@ren af
disse festligheder var skuespilleren Hans W.
Petersen. Da man midt i SO'erne fornemmede,
at mulighederne for at komme i gang nærmede
sig, opstod der et spørgsmål, om man skulle
holde fast ved det oprindelige projekt eller bygge i lighed med det mere utraditionelle kirkebyggeri, der så småt var kommet i gang, men
man holdt fast.

udskilt :rrrit \ rLn_gede So_rn. c'rg Hans Thyge
Jacobsen iLrl_rre nre.l sr)rll præst. Den sydlige del

af omt'adet bler 1t1ere os mere udbygget,
befolkt.rin,crtr,,l;t .re g. i 19i2 blev Dyssegårdsskolen o1:rir-rr. rg i 193-l blev ornrådet syd for
Elle-earcirret -.i..ilr lont kirkedistrikt og midlertidi-s kirke.,,, rnJlerrer i Dyssegårdsskolens
kælder i et ., i::,1;. .Ier oprindelig var tiltænkt
Som S\irrnr::e ::.,.. H;rn: ThrCe Jacobsen fik til
opga\ e i1I ba: ::t: JluL. ilistrlkt.
En -qtuntl
stand.

tjl -,: .,::t:.rbe.jdet nied skolen kom i

rirl r-.:.i.:. .:i Dr:se gardsskolens vicein-

spektol Be::r -\1,.i.tit ,,.u'iot'ntand for Vangede
rneni::lrr,l.r'..-. \..'.1 .. :,r' lrler Forr'ningen til
Dysseuarrl:it--i,.,'-.,rpi1r1'slse stiftet. Fonnand

lbr den: i.-.r...-:i"1lr)klb I'ar Aage E. JBrgensen - G;:-.., , t-: L.irr-srnester 1934-1955. Nu
gik man i ,::,: : l,:J :Lr projektere en kirkebygning. tegner .:,'.:rriri(r Georg Palh-Ldan, og med

at tinde r'n

_ir',.rr.l. Jen kunne oplgres på. En

model ai kirke:. r-rr (rplriiler

i fbrhallen til kir-

kesalen Lrg irrr' ll.rnge iri de aeldre, blev det clesværre der elt-::e. de tlk set ti1 den ny kirke.

I

1938 bler Drssegald et selvstændigt sogn

udskilt tia \unset1e. der blev ansat endnu en
præst - -\lar \\ Olsen. o-s man var faktisk 1ærdig trl at ga i rang med byggeriet, men så kom

Thyge Jacobsen

Endelig i 1957 fik kirkeminister Bodil Kock
udvirket, at man fik den længe ventede bygge-

besiettelsen og ettel denne en kraftig fordyrelse på br'-egernaterialer. Det var dengang npdvendi-ut at hnansiere kirkebyggeri ved liivillige
bidrag fra sosnets beboere, så det gorde det jo

tilladelse, der var også kommet bedre finansieog i september 1958 blev

ringsmuligheder,

a
.)
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Efter Thyge Jacobsen ansatte menighedsrådet
Johannes Bjermm som kirkebogsf6rende sognepræst i 1966, og da pastor Max W Olsen gik

grundstenen nedlagt. Den 19. februar 1961 kun-

ne biskop J.B. Leer Andersen foretage den
første kirkeindvielse i det ny Helsingør Stift'

I

I

Efter en kirkesag, der havde stået på

t
I

I

I
I

I

I
!
w

\
n

i 21 et,

kunne menigheden i Dyssegård Sogn tage sin
kirke i brug. I talerne ved kirkens indvielse blev
der rettet tak til Dyssegårdsskolen, der gav
husly i de mange år, og fhv. skoleinspektør N'P'
Nissen kunne i sin lyk6nskning udtale, at der
aldrig havde været uoverensstemmelser mellem
kirken og skolen igennem de mange år' Der var
også en stor tak til de mange, der trofast havde
holdt ud ide2l år. Blandt dem var pastor Hans
Thyge Jacobsen, der kunne se tilbage på 40 år
som præst i "Dyssegård" med tjeneste forskellige steder. 1961 blev i øvrigt også på anden
måde et begivenhedsrigt år for Hans Thyge
Jacobsen, da han sidst på året blev ridder af
Dannebrog. Han fik lov at virke næsten 5 år i
den kirkebygning, han mere end nogen anden
havde kæmpet for at få opfprt, inden han den 7'

\

på pension ansatte menighedsrådet i 1973 Lisbet Juul Nicolaisen (senere Foss) som sognepræst, og de har

i artikler i dette jubilæumsskrift

n*r*.r.

beskrevet deres arbejde som præster i
sognet. Her vil vi i stedet fortsætte med at se
nærmere på, hvordan kirken har udviklet sig'

februar 1966 afgik ved døden.
De fleste fra pionertiden er borte nu, men 6n har
vi heldigvis stadig i blandt os - kirkens første
kordegn Rudolf Hansen - se interview med ham
andetsteds her i bladet. Kirken står nu på det

hBjeste punkt i sognet som "landsbykirken i
funkisstil". Den kan ses mange steder fra i sognet, og i 1986 i anledning afkirkens 25-års dag
skrev biskop Johannes Johansen salmen "Det
hvide Tårn", der er tilegnet Dyssegårdskirken'

Den midlertidige kirke var jo lidet synlig og
havde besværlige adgangsforhold. Det satte
naturligt sit præg på sognelivet. Der var ingen

kirkeklokke, der kaldte

til

gudstjeneste'
Begravelser kunne ikke finde sted, brudepar var
ikke vilde med at blive viet i en kælder på en
skole, og lokaler til større sognem@der var der
ikke. Men efter 1961 ændrede forholdene sig,
det tog naturligvis sin tid, men støt og roligt
voksede livet omkring kirken oP.

MaxW. Olsen

I begyndelsen af 1960'erne opfprtes et kapel og
depot på kirkens @stlige side ved stien, der forbinder Dyssegårdsvej med Dyssebakken'

I

1985 og specielt

i

foråret 1986 fandt der en

sted om muligheden
for at opf@re en sognegå'rd. Ideen fængede og da
man skulle ansætte en afløser for pastor Johan-

drøftelse

i menighedsrådet

nes Bjemrm, der efter 20 års virke ved Dyssegårdskirken gik på pension, var menighedsrådet
enig om, at den præst man skulle ansætte gerne
skulle gå aktivt ind for sagen. Menighedsrådet

ansatte den 1. august 1986 Vagn FrikkeSchmidt som kirkebogsførende sognepræst'

Gentotte Kou'rrrrLtne havde netop gennemført en
eksproprieling af et areal ud rnod Dyssegårdsvej pa 1.S nt r bredden. dels fordi der skulle
udf'øres en hrrredtlernvarmekanal, og dels at

kens kryptlokaler m.v. samt anlæg af det @stlige
og sydlige haveanlæg.

gangsclor'. oS >;lulri.lig stod der i lange tider placeret nogi. iolire lrleli*s sf imme olietønder fbran

Etape 1 og 2 blev udført samtidig i 1990, og etape 3 blev iværksat den 20. december 1995, da
provst Karl Erik Wienberg, arkitekt kgl. Bygningsinspektpr Jens Fredslund, medindehaver
af Erik Møllers Tegnestue og formanden for
menighedsrådet Ole Andkjær Christensen tog

kirken.

det første spadestik.

Menishecl.l:'.r:r _rik i rang med at konkretisere

Byggeriet skred planmæssigt frem, men det
glemmes aldrig, hvor koldt og stØvet det var i
vinteren og foråret 7995 at undervise konfir-

Dyssegild:r e1 .kulle udvides med cykelsti i
be-vrc sicler'. Dette nteclt'olte f'uidstændige umu-

lige aduln-t.iirrl.irrld op ril kirkens hovedind-

byg-eepl.rn:rn: ,,:.1 lt lar.e en behovsanalyse og
lokaleplln. :t,,,,r.citel der nedsattes et byggeud-

be:r-r:nJ: .Li: Pel San_cil Nielsen. som
senere:rtltr:r.i: r:i Ole Anders Troldbor-g.

va1-u

manderne midt

Mogens Lr-t:-..n. i'rrilniincl. Steen Borup Nielsen os \.1,i:. F::.ke-Schnitdt. Ved menighedsrådsraigei i i'r','i rLlppl3t'ede udvalget sig rned
Bir-sit T'rrrrhtit.g Htns.n. Efter nogen tids

S6ndag den 71. november 1996 blev sognegården indviet af biskop Liselotte Rebel ved en
dejlig festgudstjeneste i Dyssegårdskirken.
Bagefter var der en festlig reception, hvor alle

undersogel..':. r:'.d.tillede byggeudvalget

nye og nyindrettede lokaler var taget i brug.

til

meni-uhed.r*.i:.r -rr LnJir\ de 3 arkitektfirrnaer til
at delta-ge I Jt' r,,t.ruriiltce oln at udf'øre et skit-

seplojekt ::1 -i-:jJr".iltd at behovsanalysen og

lokaleplrtlll D:tr:

L.ler r.ecltaget og gennem-

i alt byggerodet.

Herefter manglede de udvendige havearealer
mod øst og syd at blive anlagt og færdiggjort,
og det sidste er nu udfBrt

i december 2000.

ført.

Konkun'eni:r. l-r,, brrJe br u-ueudvalg og menig-

.r ii..,..-r-r.-rer _umndlag til at vælge clet
prqekt. dcr :.:Lr--e .rrbejdes videre med. Det

hedsråc1

bler, det kln.Lt: .r:.krtekrtlrrna Erik Milllers Tegnestue. \!rrn , -1ltdt krltkurrencen. Som rådgiven-

de ingcnioler ntedr irkede Svend Damgaard
ApS. F R I. trg landskabsarkitekt M.D.L..

M.4.,\

Chrr'l'rrt: Skrbsteds Tegnestue uclfprte

de forplld.er't Lrs haYeanl:e_gget.

Af'prlkti:kr Snintle stod det snart klart. at sogo jikrer skLrlle opfpres i 3 etaper: i
etape: Kilken: iurplads. 2. etape: OpfBrelse af
Kapel or \ ierk\tecl o-g terrasse på kirkens vestne-siird\pr

.

side. 3. et.Ule: Opforelse af clen nye sognegårcl
på kilkeni ortsrde samt modcrnisering a1 kir-

Siden er mpdelokalerne blevet flittigt brugt til
konfirmandundervisning, sognemøder, øvelokaler for kor og meget andet, men ikke mindst
af den store FDF-kreds, der startede i 1997.
Endelig må vi ikke glemme, at vi samtidig fik
langt bedre kontorforhold til det daglige arbejde
for såvel kordegn som præster.
Ole

Ardkjær Christensen og
\ttgn Frikke-Schmidr

§§e/&Km&N §&§ e§Ke§ §§&Y§§æ§"K
historie: r.i sacl til FDF ledermØde på Hyrdevej
en dag. og Th1'ge sa-lc1e: "Vi skal jo se at få den
præstegård op at stå. men der er bare det kedeiige vecl det. at den gamle gård ligger på stedet'"
"Det oldner 1eg." sagde min broder Carlo' "Er
jeg
du rigtig k1og. dleng'?" sagde Thyge' "Jo,
sætter bat'e en tænclstik till" Næste aften brænd-

te D1 sse-larc1en. og Thyge ringede bekymret til
brandr'æsenet fot' at forhøre sig om brandårsagen. Den r.iste sig heldigvis at være en overophedet kakkelor tl.

Selre socnearbeiclet i Dyssegård begyndte
omkling 1930. eftel at Hans Thyge Jacobsen
viu' t11 ttet tii :teclet. Efter endnu et par år
begr nclte r I lt holde gudstjenester i regn-

I
t

I

I

I

I

I

\
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efr:klelclet'etl ltncleL D-vssegår:dsskolen med

r

neclgang tiL i ellstre fol hovedindgangen' Kæidelen hecl sit.lln. iordi bornene kunne opholde sig

Rudolf Hansen

Fhv. kordegn Rudolf Hansen, der var med fra
den fØrste begynclelse i Dyssegårdskirken,
tæller i en samtale med Steen Lindholm'

for-

Hans Thyge Jacobsen - Thyge - var kapellan
ved Vangede kirke, egentlig en filia1 under Gentofte, og indrettet i en svØmmebadeanstalt, der
høfte til den gamle skole i Vangede' Sammen
med sin gode ven, overlærer Christian Madsen,
stiftede han i 1927 den lokale afdeling af FDF,

rlet regnecle. Kirkesalen var indrettet
me-qet \pilrtlin.k nlecl et li1le bord, et par lyse-

cler'.

nir

stager rrg et krLr'-itlks.

Der r al opnnclelig planlagt en svømmehal i tilknrtning til Dr.se-sårdsskolen, men dels var
placeringen li en siclar.r svømmehal i Gentofte
kon.ut.iLttte

ikke :ærlig hensigtsmæssig geogra-

sorn bekendt i et hiørne
var
hele projektet blevet tbr
af kor.t.iuttinen clels
Vi
tik såi stedet lov til at
c11'rt og n1;111g opglr'es.
anvetrde lokirlet. cler bler' lagt gulv på bassinet'

llsk - Dr s\eglrrtl lig-ler

hvorjeg blev medlem i 16-års alderen' Vangede
sogn gik dengang helt ned og omfattede det
nwærende Dyssegårds sogn. På et tidspunkt
blev det for stort - omkring 18.000 mennesker så Thyge Jacobsen udarbejdede en plan om at
dele det ved Ellegårdsvej og bygge en ny kirke'
Thyge flyttede selv ned til Dyssegård' Først
boede han i en privat bolig på Hyrdevej og senere på Teglværksbakken. Endelig blev præstegården, der også skulle tjene som menighedshus, opført på Dyssegårdens jorder, som kom-

og det bler

til

en ganske hyggeiig,

iille kirke'

Den stocl i rii tletotl.

En person

lrl

Kt-lnstmuseet fremstillede en

et krucitiks, og vi brugte lia
derlne kirke i mange år fiemover'

alteriar 1e i.ued

omkring 1936

clag er cler teater- og foredragssal på stedet'
"Den onvenclte svotnlnehal". kaldte folk den
nye kirke. B1æksplutter.r bragte et år en vittig-

I

heclstegning. hvor en præst i ornat sad med bare
tæer på kanten af et svommebassin' Teksten lød:

munen havde skænket. Dyssegården var brændt'
og til denne tildragelse knytter sig en morsom
6

i Dyssegårds sogn har indført
lbdvask fonnden gudsdenesten."
"Sognepræ,sten

kunne bygge kirken, skulle if61ge loven hele
kapitalen være skaffet til veje, og hvad man

Men menrngen r ar naturligvis at bygge en rigtig kirke pa Dr ssegårdens grund. Der var for
resten er srort r linoddetræ midt på grunden, og
dette træ bler siden brugt til kirkens prædikestol. Arkirekren Georg Palludan lavede en tegning ti1 kilkr.n. o-u tomrerhandleren Haralcl

af prisstigninger.

samlede ind hvert ar, blev mere eller mindre ædt

Kjær. der r.Ll Thr se Jacobsens gode ven og ejede skor e i Si lli.-se. forærede alt træet til kirken.
Det bler >k:':L:r rrp etter tegningerne, bragt op til
eller lagt om ind
in'rel1enr r de iol.'gende næsten femogtyve år.
dels fbldi ki'r-g..n kor.n o-s satte en stopper for
by-s-tepl.Lnente. dels fordi økonornien staclig
ikke r.ar pri plad:. da krigen var fbrbi.
kirke_cl Lrnd;n. Træet blet, vendt

Den 1. rplil 1:t-lS bler. Dyssegård sogn officielt
udskilt irl \-rnl..de, Jeg var stadig leder af FDF.
og r,i har de ,,ilkling 100 ch.enge. Thyge Jacobsen vrlle h-r',e ltiq sont kordegn. Jeg var ansat
ved Statsr';,Jr(ri\)li-n oq nlente ikke. at jeg var
egnet til .j',br;i. nte l Thr,ge fik mig overtalt. og
dermecL t c,i,.:rJr: nrr.i rnangeårige gerning som
iinsat vecl Dr:::-c.trclskilken. Min mor blev tbr

Men heldigvis skete der noget: nede på Hans
Jensens Vej lå de ibsenske grunde, 4 grunde,
som var blev skænket til kirkeformåI. På et tidspunkt overvejede vi derfor at bygge kirken d6r,
men det var lidt for upraktisk, eftersom grundene 1å på den anden side afLyngbyvej. Helleruppræsten N6rup Nielsen havde ligeledes planer
om at bygge endnu en kirke i Hellerup sogn den senere Helleruplund kirke - og havde også
kig på grundene. Det føfie til en mindre tvist, og
enden blev da, at Hellerup-folkene og vi delte

grundene. Derefter solgte vi dem og lagde
belgbet til vor kapital. Det var en god ting, og
desuden gav kommunen yderligere 100.000 kr.
Og da det så tilmed blev tilladr ar optage lån i
stiftsmidlerne til kirkebyggeri, kunne vi endelig
komme i gang. I 1958 kunne vi begynde at gra-

ve grunden i december måned, men

måtte

standse på grund af frost. Om foråret kom

vi i

gang igen, og i 1961 kunne Dyssegårdskirken
omsider indvies.

resten kirkek.,l;.
I mange

,li.rlr{erecle I i hr,,ert forår en stor folkef'est pir krr.k;St'Ltnclen rned basar og boder.
FDF-dren.'cen. \rrlste loclsedler og hjalp med det
praktiske Der rrLr stor restauration med kafl'euclskcnknin,r trsr. Hele præstegitrden var rodet
til sc-rnt kc,n.int.u.rdocentral tbr heie menageriet.
Festente: o\er\klld b1er, lagt til side til byggeprojektet. c,S tler blev o_sså stiftet en fbrening til
Dl,sseuarilskirkens opførelse. Man kunne tegne
si-u for et belob. o_q der var mulighed tbr kvartalsvis betllins, Jes kdrrc selv rundt på cykel og
hentede 1lengene. og jeg husker blandt andet en
kone. cler har de tc-unet sig lbr en krone pr. år.
fbrclelt pa + rater. I rltrnge år indkasserecle .jeg
25 olc en gang i kr,artalet hos denne kone. Det
hjalp clog alr saurmen ikke så meget. For at vi
i-rr

Thyge Jacobsen var sjælen i bygningen af Dyssegårdskirken. Han levede og åndede for projektet, og det var godt, at han nåede at opleve
kirken færdig. Få år senere døde han.

ffi
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slag fra kor o-e olganist understregede f'ællesskabet.
" Forsogsg Liclstj

e

ne

ster"' og f amilie-eudst

i

ene ster

var n!'.e tiltag i disse år.

Jolt.r. B.jerrurrt

Dåb. kontlnniltion og blvllup var stadig hBjdepunktel i den iolkekirkelige årsrytme.
Da rnin ældle kollega helst var fii for: konfirmanc1er. enedes li ot'rt en olclniug. Det betød 1,r. at
kontirnrandelne tla I{unkegår'dsskolen en vinter
n.roclte to giinge orr Lrgen kl. 7.1-5, tbr at skafl'e
plads til I holtl. BeuniL'ingsværdigt!
Den kirkelige nire gling med ægtepar, der Ønskecle at -<ki11e:. \ilr siaclig gældende. Et ofte tidskra:r'ende lrl.elcle.

40 år for en kirkebygnings beståen er for intet at
regne i kirkernes sammenhæng. Alligevel er det
korte spand af år fuldgyldigt 1ed i kæden: "S1ægt

skal fØlge slægters gang". 1996 var første
D1ssegurd :ogn :krftede

præsteskifte ved Dyssegårdskirken. En eenstem-

mig menighedsrådsbeslutning og kongelig
udnævnelse: Givet på "Dannebrog i Svendborg

i tiden tia

1966 karak-

\lange Lrnge fan.rrlier flyttede til. Æ1dre faldt
bort. Bisltttel.er rrg begravelser var en hyppig
begrvenhed. Det blagte nære forbindelser til
utt'ulir I r.rt'ttc t :rlllil icr'.
ter'.

Sund" var et godt afsæt for skift fra land ti1 by for
et præstepa.r.

r

Mens initiativet ti1 alt på landet 1å hos præsten
alene, blev dagene nu fyldt op med krav stillet af
sognet. Og Dyssegård sogn var med sine dengang ca. 11.000 beboere noget særligt blandt
Gentofte kommunes sogne. Det mest homogene
sogn i såvel folkekirkelig som social forstand,
grupperet omkring midten, Det har betydning i
præstens daglige arbejde, akkurat som det har

N,lenrghedsurl.eidet r al

det for en skoles elevsammensætning.

Ældresanrr.t.ienkomsteLne

helt priestens initiativ

undtaSen .tldlearbejdet. Også økonomisk.

\'leni-gheil:lirdet i.ttilcle lngen mulighed fbr at
tilskLrd. Det 91a1dt rndderne for de unge, der
-cive
deltog r tllm.Litenel efter konfirmationerne. De
betalte selr. Htrl>koleltjnerne tog gennem mange

iil aktuelle

e].nner op.

er

Dyssegårdskirkens

"ældste r arernretke". Ilenigheclspleien stocl for
disse. Dens midlel fremkom gennem en årlig
luleindsan.riing og ikke rnindst testamentariske
gaver'. I clen rettrin-q noget ganske særligt for

Dyssegårdsskolen holdt i 1 966 sin juleafslutning
i Dyssegårdskirken. Senere blev traditionerne "Dyssegårdsskolen synger advent ind" en år1ig

begivenhed. Dyssegårdskirkens tradition "Vi
syngerjulen ind" fgjedes til.

D-vssegård sogn.

At

have vieret præst vecl Dyssegårdskirken er en

\Iin kone o-t jeg ønsker Dyssegårdskirken .uoc1e kiu. sl1 sognets mange familier
stadig kan r'ærdsætte r'ær'dien i mødet med deres

god opler,else.

SBndagsgudstjenesterne var gennem alle årrene
ugens hpjdepunkt. Menigheden var trofast. Blev
der kaldt ved særlige lejligheder, blev der altid
pænt fyldt. God salmesang og musikalske ind-

sognekirke'
B

Bitte, .g Jolts. Bierrunt

&Y IEVK p& eeå eK&§ * æ& &§wK æ§ru §ur§mKKK
] Nu hjalp det også meger ar folk i højere
]

grad vidste. hvad kristendom gik ud på - kirke og folk
levede i en betydelig grad af forståelse. Også fordi skolen havde hjulpet godr til og faktisk vareraget en grundig undervisning i kristendom.

i Men tiden lader sig ikke skrue tilbage. Nye tider,
] nye skikke. Alligevel rror jeg da. at den arv lra
]

I

Li.sltet Foss

forgængeme, som også blev min - nemlig det
luthersk-grundtvigske - og som jeg efter bedste
evne selv søgte at varetage, såvel i søndagens
prædiken som i min kontakt med mennesker i
sognet, at denne arv er præcis så bæredygtig,
livskaftig og kristelig sand, at den fofijener at
blive båret videre her på dette sted. Under dygtig
og flittig undervisning. I kontakt med mennesker, nærmere bestemt i samtale og sjælesorg.
Og sidst men ikke mindst, under en stadig og

glædelig udfoldelse af det kristne evangelium.

De 25 al jer r ar præsr ved den nu ,lO-årige Dyssegårdskirke. _rik i glunden tbrbløffencle hurtigt.
Alli-ser el er l5 rr da et ticlsrum. Stort nok måske.
til at lå \ilr nrr,sl- ting i perspektiv.

Lisbet Foss

Var alt sn ni.srr bedre i ''gamle dage,,?
Det kan mrLn ikke :ise.

ffi

Kirkegansen r;rl sitlecles meget. meget beskeden;
uagtet soqn-r nted sine to præster Thyge Jacob_
sen os -\lar \\' Olsen - havde et markant
luthelsk-glundtr iesk prie_q. Man kunne undre sig
over. hrad ftrlkene i Dyssegård egentlig havde
by-e-ret en

kirke for.

u

Men _uutlstlenesreu var alligevel højtid. Der herskede stilhecl og fon-entning i kirkerumrr-ret også

fbrud for uLrdstjenesten.

I bevidstheden

Æ
ø

om d6t

store. der nLr ont lidt ville åbne sig tbr os. Jo vi
_uLrdstjenesre. r,i kom tbr at høre eller åbne
os tbl noser uencleligt meget større end alt c16t
mere ellel ntindre udmærkede vi bare kunne sige
os selr.

gik tii

llI

e
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dem

sig om Bachs orgelser..hvad
":t:'9t:,1t"Jede
(et
af hans yndlingsem1 værker, Schuberts lieder
1
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nik, boltrede Hamburger sig som en fisk i vandet.

]
] o" rrrg", kvindelige studerende sværmede om
æ
om honningkuben' V.i
urLr
som bierne
ja - 8er
nallluurBtrr sulr
ger dem
dem II Hamburger
vå
vå-- gerr
flugr, Ja
op tii
sen flrrgt,
I mandlige ditto var iktrre fri for at være misundelide,
rav - nen cle stran
I ga or"a den tilbedelse, der blev vor elskelige
mel - lem crc

"

tyl -.1", med to -

ncr

hver en bugt' Og

I Ti;;;*:ixilårtr'"Åll1n""I';,11,""1''

"

I

I Hamburger var født i 1901
,ir rilt på | meni lg2l.I lg28kommagisterkonferensentil'

og tog organisteksa-

so-man-dcn sy,-

ger

krv(l:-togt fra Noril - so

t,.,g

til

Kal - tc

JeglærtepovlHamburgeratkendei

-

Dengang var clet ikke specielt indbringende at
r'ære musikr.iclenskabsmand, så de fleste magi-

gat

stre

lg6l,dajeg

to_q

en orsunisruddannelse for at have noget

at leve af. Hanlbr'rrger var ingen undtagelse' I
perioclelr 1915 ti1 19-l-1 r'ar han kantor ved Hol-

påbegyndte mine musikvidenskabelige studier
n-rens kirke' cils' assisterende organist med
ved Københavns Universitet - morsomt nok var
ansrar lor koret'

indvi-

det samme år som Dyssegårdskirken blev

et. Hamburger underviste i musikhistorie og
anvendte til dette tbrmål sin egen bog "Musiken'
:::J,'-],1:1
historie". Det første, der sprang den studerende i
Øjnene, var,

',?,:,:tll|åli:il:Tå"JJ::,31T:;

at Hamburglr stavede "Musiken"

je-e [t'i]""1i:'i:.Xil::::å:':.#tTl[ifJ#;;]
ibrrt os- fremmest kenclt som musikforsker, teofaktisk retiker og k.ntponrst. Men han var i hBj grad

med 6t k, hvilket jeg fandt så charmerende, at
selv begyndte at gøre det samme og rent

først har overgivet mig til den reglementerede .nn^*.r., i kirkerrusrkken og meget optaget af
-,nl,Å., Laubs itleer. Han skrev sågar en hel bog
stavetbrm for ganske få år siden.
om Laub. der for ovrigt selv har været organist

Vi studerende elskede Hamburger, den gråhåre- r'ed Holn-rens kjrke indtil 1925. Man kunne sige.
de, stilfærdige, nydelige ældre mand med den at Hambur-cer miiske \:ar mere laubianer end
store viclen ikke mindst på det musikteoretiske Laub selr'. Hans sah.nespil var afdæmpet, næsten
felt, hvor Hamburger bl.a. havde fået doktorgra- asketisk. han sprllede salmer på en 8- og 4-fod og
den for sin afhandling med den snørklede titel varierede ikke regrstrerin-terne, for han Ønskede
"subdominante und wechseldominante" - ikke på nogen måde at sætte sig selv i tbrgrunbestemt ikke et område for almindelige dBdelige' clen Det interessante er imidlertid' at selv om
kan foreMen Hamburger elskede at analysere musik. Han Thomas Laubs rnelodier af og til også
det på
salmespil
r'ar
hans
på
asketiske.
op
komme
formskemaer
var fremragende til at stille
tavlen i auditoriet og lbretage harmoniske

analy-

10

ingen måde. Vort århundredes stØrste danske kir-

kemusiker, Mogens Wdldike, selv rabiat Laubianer, lagde fingre til en farverig og medrivende
salmeledsagelse og fortalte mig engang, at Laub
også selv havde spillet med varierede og flotte
registreringer. Fplgende lille tildragelse på Dyssegårdskirkens pulpitur kan måske underbygge
denne påstand:

i l97l var blevet ansat som Dyssegårdskirkens organist, kom min forgænger på
bes@g hos os ved hver h6jtid, medbringende en
flaske sherry. Han sad så på orgelpulpituret
under hgjmessen og "var med", hvilket jeg fandt
meget smukt. Efter tjenesten skålede koret og de
to organister i korværelset og Bnskede hinanden
en glædelig h6jtid. Desværre døde Hamburger
allerede i 1972, så der blev ikke til så mange
besøg. Men Pinsedag dette år var han på pulpituret, hvor vi naturligvis som første salme sang ,,I
al sin glans nu stråler solen". Og j"g kunne som
sædvanlig ikke nære mig for, i strofen, der indledes med ordene "Opvågner, alle dybe toner,,, at
sætte 16-fods fagotten på i pedalen, så de dybe
toner også virkelig vågnede. Jeg kunne se, at
Hamburger næsten hoppede på pulpiturbænken
af fryd, og så snarl salmen var forbi og præsten
begyndte på kollektbgnnen, stormede den ældre
mand hen til mig og hviskede helt eksalteret:
"Det gjorde Laub også!!"
Efter at jeg

Til sidst et par ord om Povl Hamburger komponistvirksomhed. Han har overvejende skrevet
vokalmusik og ikke efterladt sig nogen stBrre
produktion. Ofte drejer det sig om smukke,
afdæmpede melodier, helt i tråd med Hamburgers egen fremtræden, gerne i mol og lidt melankolske, men naturligvis helt igennem sobert
håndværk. I Den Danske Koralbog findes blot 6n

I

Folkeh6jskolens Melodibog findes bl.a. de to
stemningsfulde melodier "Der skinner et lys fra
en stjerne" og "Men det bli'r atter stille efter
stormen". Korsatsen til "Der er ingenting i verden så stille som sne" har opnået en vis popularitet, og det samme gælder "Hvor klart dog sdernen ses i nat". I Dyssegårdskirken har vi ofte
sunget AIle Helgens-motetten "Som en skygge,
der hælder", ligesom vi tidligere af og til anvendte Hamburgers egen melodi til "Alt står i Guds
faderhånd". Den er nydelig, men kan efter min
mening ikke måle sig med Laubs, som Hambur-

ger åbenbart ikke selv har været helt tilfreds
med.

Fælles for alle de nævnte satser er, at de aldrig
for alvor er slået igennem hos det store publikum. Men der findes 6n undtagelse, som til
gengæld er kendt og elsket af enhver sangglad
dansker: den pragtfulde melodi til Erik Bertelsens tekst "Blæsten går

frisk over Limfjordens

vande". Her er ikke den sædvanlige afdæmpede
tone, men en flot dur-melodi med rejsning og en
slutning, der stadig får det til at risle ned langs
rygraden af fryd. Med den sats blev Hamburger
berømt over det ganske land, og man kan ligefrem fornemme, hvordan komponisten har stået
ude ved Harboøre og mærket vinden og saltet i
næsen. Ikke sandt: der er Limfjord for alle pengene i den melodi! Og dog forholder det sig helt
anderledes. Hamburger foftalte mig engang, at
nogen, måske Erik Bertelsen selv, havde sendt
ham digtet. Tilfældigvis havde han en melodi liggende, som mere eller mindre passede dertil. ,,Så
den kan h6jst have været inspireret af en spadseretur på Langelinie", som han tØrt bemærkede.
Langelinie eller molen i Thybor@n: melodien er
fantastisk god!

sats: "Jeg så ham som barn med det solrige Bje,,.
Den er undtagelsesvis i dur og en fin og iørefal-

dende melodi i samme forbrugervenlige tone
som Knud Jeppesens elskede melodier ("Du gav
mig, o Herre"), men den har aldrig været i stand
til at udkonkurrere den norske, langt ringere folkemelodi, der også er aftrykt til den samme tekst.

Æ,&"
,
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Kæmeær&§ær*xx§xxgæææ Kæs sms§åær *&§§yk§«æ
Konc ertforeningens Kor Ø nsker Dy s s egårdskirken til lykke med 40-års jubilæet.

personale har r,æret en stor gevinst fbr koret rnusikalsk såvel som socialt. Eksempelvis er der

skabt en helt speciel KK-køkultur foran "Dys"Dyssen" og "Koncertforeningen" (eller KK, når
det går rigtig stærkt) har i mere end 30 år været
uadskillelige st@rrelser for ca. 50 sangere i
København og opland. Siden korets dirigent,

sen"s legendariske kakao- og kaffeautomat. Den
udgØr et tast ritual og holdepunkt i vores pauser.

Steen Lindholm, blev organist ved "Dyssen", har
Koncertforeningen sunget jule- og påskekoncerter for kirkens altid veloplagte publikum. Ti1 det-

Men hævet over alt clette er naturligvis den musikalske gevinst. At holde generalprBve pli støne
oratorier,telker i et kirkerum. der kan give lyd tia
sig, er 6n af de rnest indlysende fbrdele. Dertil

te års første adventskoncert havde vi fornpjelsen
af at synge Benjamin Brittens "A Ceremony of
Carols" samt udvalgte arier og kor fra Friedrich
Håndels "Messias".

kommer de helt basale ting. som skal viere i
orden fbr at fri et ser'lost korarbeide til at lykkes.
Temperelede lokaler. gode sto1e, og sidst men
ikke mindst et reispillencle f1ygel der i dvri-gt
har sin mest i\r1ge sk1'tsengel og bruger

I
t

I

I

I

1997 blev "Dyssen" ikke bare et sted, hvor

i

korets

clir:igent.

Koncertforeningen sang koncerter, men også stedet, hvor koret fik en fast base. Efter i nogle år at

have flakket rundt på diverse skoler

i

:ig tr1 o-usii i det nye år' at deltage r
og håber at san.ralbejdet
og
e\ensolr-gs
koncerter
qoclt
ind i de næste 40 år'.
et
st1'kke
kan fbrtsrette
Koret

KØben-

havns Kommune, fik koret mulighed for at låne
et lokale i den nyindviede sognegård. De dejlige

-gllecler'

B i r'!

itt

t'

Su

l:
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au - I v e r I s e r t, Ftt

rnrmtl.

KK

lokaler og faciliteter samt kirkens engagerede

ffiK&§§%E&Kffi%ffiEK§ffiru § æY§§E"G,eKffi %ffiffiM

I

I maj og septembel lr ldel vi bussen op og drager
ud i clet snrrLkke. clanske landskab. hvor vi finder'
tl'ern til aktuelle nclstillin-eer og studerer garnle
og n)e kirker. \'ed clen sla-es le.iligheder kan der
knvttes personlige kontakter. sont kan være tii
glæde . Et hildepunkt el ogsir julcmicida-qavn og

Der er i kirke og menighed 2 bevægelser: en indadgående (for§ndelsen) og en udadgående. Den

udadgående bevægelse

er diakonien:

Menig-

hedsplejen.

#

i
E

Fonden Dyssegård sogns Menighedspleje er en
selvejende institution, der ledes af en bestyrelse
på 5 medlemmer, foruden kirkens præster.

gen. cler mr'd Juiens sahler o.g sange i kærternes
skæ1. stenrnrer srrclet

til hqtid.

Meni-rheclsplejen hancller om den gerning, som
kommer af. at nosen har hørt Ordet og hancller
etter det. Derfbl hal r.or menighedsple.je til fbrmål: "at llve krrsteligt hjælpearbejcle over for
sognets beboere. s1'ge. ælch'e og andre trængende". En person trængel' miiske til en bes@gsven.

Bestyrelsen inviterer ældre og yngre til eftermid-

dagsm6de den anden tirsdag i måneden. Vi
møder ti1 en koft gudstjeneste i kirken. Kaffen
nyder vi i sognegårdens gode lokaler, fulgt op af
et interessant foredrag, lysbilleder, film, musik
og lignende.

t2
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en anden har måske brug for en mindre kontant
hjælp i en akut situation, for en og anden er en
blomsterhilsen et signal om, at man ikke er

med rådgivning og konsulentbistand fx i forbindelse med krise- og sorggrupper, aflastningstjeneste for pår@rende til demente, væresteder og
sognemedhjælpere. Ligeledes arrangerer Sam-

glemt.

virkende Menighedsplejer inspirationskurser for
fx ledere af besøgstjeneste eller frivillige, der
arbejder med alvorligt syge og døende.

Vor menighedspleje er tilknyttet ..Samvirkende
Menighedsplejer", som med sine snart 100 ar,
har udgangspunkt i centrale krikelige værdier.
Herfra hjælper man sogne- og enkeltpersoner

Menighedsplejen betyder, at have Øje og hjerte
Lis Juul

ffiY§%ffi&ieffiffi %æeru% e§ru&ffiæ§ke%ffiæK&§&§§ruffi
Vi er Ungdomsforeningen, der ikke holder

Spejderne og Dyssegårdsskolen flk båden: ,,Lilli
Zrngel". Nu havde båden et navn, men den sejlglade forening havde intet navn, derfor måtte der
findes på noget... En dag, da vi var på vandet,
sagde en kvik sejler: "Hvad med - Vind I Sejlene -"? Det lød meget godt, så sådan blev det.

os

tilbage!
Godt ftellesskab og sptendende uktiviteter er
nggleordene her.

Hele året mØdes

vi

enten

i

Dyssegårdskirken

eller i Hellerup havn.

Fra maj til oktober sejler vi altså både med og
mod vinden i de danske farvande.

I vinterhalvåret er vi fx ude at k6re go-car1, bowle, se film og hBre diverse foredrag. I øjeblikket
er vi

Ungdomsforeningen har 39 medlemmer, hvoraf
de fleste er mellem 14 og 25 år. Til alle, der har
ca. denne alder, som synes det lyder spændende
og har lyst til at m6de nye mennesker, kan vi kun
sige: Kom og bes6g os tirsdage kl.19.00 i Dyssegårdskirkens Sognegård eller ring til vores formand, Nikolaj MBlgaard-Nielsen, tlf. 39626622.

i gang med

at lave en hjemmeside. Hjemmesiden vil komme til at indeholde informationer om, hvem vi er, og hvad vi laver i Ungdomsforeningen.
Et besBg

i

Synagogen

i efteråret

var begyndelsen

til

et af vores nye projekter, der handler om at
give os et større indblik i andre religioner.
Foråret vil byde på flere bespg i bl.a. den Russisk-ortodokse kirke og i Islamisk trossamfund.

I

Anttette, Chu'Lotte og Sune

"VIS" står for Vind I Sejlene. Det kom forenintil at hedde i begyndelsen af 1990, idet vi 2

gen

år tidligere havde lånt en båd ved navn ,,Saga,,.
Den sejlede vi på i 2 sommersæsoner, inden vi
blev enige om, at vi skulle have vores egen båd.
Således blev 1990 året, hvor vi sammen med

skal være meget velkomne.

/-
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DyssEGÅnpsrIRKENs 40 ARs fuBItÆuM
ÅnS JUBILÆUM, sBndag den 4' marts' Dagen begynprædikant, derefter vil
der med en festlig hpjmesse hvor biskop Liselotte Rebel vil være
der være mulighed for at
der blive atholdt reception i sognegården. Efter serveringen vil
ved kirkens forbringe en hilsen og der vil ur.r. koit" fornØjelige underholdnings indslag
Formanden for menighedsrådet ole Andkjær christensen vil

oySSBcÅnDSKIRKENs

+o

skellige brugergrupper.

være toastmaster. Enhver er hjertelig velkommen'

vi i FolSOGNEINDSAMLING. Som afslutning på vor 40 års jubilæumsfest deltager
hjælpende
mange
kekirkens Nødhjælp årlige sogneindsamling, hvortil vi har brug for
og indsamlede næsten kr'
hænder. I februar år 2000 deltog vi med over 30 indsamlere
der i hele landet ind29.000,-. Et resultat vi i sognet godt kan være stolte af. I alt blev
samlet 6 mio. kr.

t

I

I

I

fattige kvinder i AfriDen 4. marts har Folkekirkens N6dhjæ1p valgt at samle ind til især
er dem, der får sygDet
ka, da det er kvinderne, der er hårdest ramt af fattigdommen.
kommer bagerst i køen,
domme i forbindelse med graviditet og f6dse1. Det er dem, der
har sjældent noget at
når det gælder retten til at;å i skole eller eje et stykkejord. Og de
oppe i systemet'
skulle have sagt - hverke, O".ti"**e, i lokalsamfundet eller hpjere
For
det er dem' der
lande.
afrikanske
i
de
rygraden
Samtidig er deiogså kvinderne, Jer er
skolegang og
børnenes
for
maden,
for
står med det reelle ansvar for familiens trivsel,
familie
hel
en
derfor
- og i sidopdragelse. Støttel man en afrikansk kvinde, støtter man
ste ende et helt samfund.

par timer at indsamle
For at dække hele sognet skal vi bruge 50 indsamlere. Det tager et
på vor 40 års jubien rure, og vi håber på denne måde at få en rigtig god afslutning
for at stemme dørklokker
læumsdagl Venner eller familiemedlemmer tager ud sammen
dig som indsamler ved at
melde
kan
og b6rn Jver 12 år må gerne samle ind to og to. Du
åbningstid'
kåntakte kordegn ElisaLeth Rehling på telefon 39750100 i kirkekontorets

a

og deres
FAMILIEAFTENER: Menighedsrådet afholder 1 familieaften for FDFerne
18'30 afholdes ligefamilier, torsdag den 9. marts fu. tg.:O og fredag den 10. marts kl.

familier samt den øvrige
ledes en familieaften for dåbsfamilier, konfirmander og deres
af familieafterne vil
Indholdet
del af menigheden. Begge aftner er med fællesspisning.
ved Det Danske
underholdning
være et historisk tiluaiÅUt, sange af Povl Hamburger,
Drengekor, FDFerne m.v. Nærmere program vil fremkomme'
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slags. Vi ser hele tiden fremad for at tilpasse
aktiviteterne ti1 tidens behov. Bprn og unge skal
mærke, at der er noget, de er gode til, og at
deres færdigheder kan bruges til gavn for dem
selv og andre. Vi lægger vægt på selvtillid, kreativitet, ansvar, respekt, nysgerrighed, glæde og

FDF Gentofte blev etableret i foråret 97, og fra
begyndelsen blev det klart, at der var stor interesse for den nye kreds. Det første år var vi 65,
året efter 85, og 2000 har kredsen for længst
rundet 100 medlemmer. Det skyldes ikke
mindst den meget store, solide lederflok, som
tryller det ene gode m@de og arrangement ud af

spontanitet.

ærmet efter det andet. Vi er så priviligerede, at
27 voksne vil bruge en stor del af deres fritid på
FDF i Gentofte.

FDF står for masser af friluftsliv, leg, sang og
musik. Faktisk var FDF først med ideen om at
lave sommerlejre for over 90 år siden. Mange

Der har før været FDF i Vangede, Gentofte og i
Ordrup, men det er efterhånden mange år siden.
Så vi valgte rigtigt, da vi besluttede, at FDF
igen skulle være en del af Gentoftes tilbud til
bprn og unge.
Kredsen er kendt

bønfra

i Gentofte

b6m og unge får deres første musikalske uddannelse i FDF.

FDF er ikke bare de lokale kredse. FDF har
også efterskoler og en hPjskole.

Landsforbundet FDF blev dannet på Frederiks-

Kommune, og har

de nærmest liggende 5 skoler.

berg

i

1902 og har

i dag ca. 32.000 medlemmer.

Formålet er at fortælle bprn og unge evangeliet
om Jesus Kristus. Vi møder bprn og unge med
et kristent livs- og menneskesyn i et varmt fællesskab. Og det er nok det mest særlige ved FDF
- dette forpligtende fællesskab mellem bgm og

I efterå,rsferien deltog FDF i kommunens rurangement "Aktive dage" og var vært for 26"nye"
børn, der over to dage kunne opleve FDF.

FDF byder på aktiviteter af mange forskellige

voksne.
Vores egen børneflok her

i

Dyssegårdskirken er
stor og dejlig - spruttende af energi og liv. Hver
torsdag mØdes vi til nye
oplevelser, og vi tror på,
at det, vi fylder i børnenes "rygsæk", rækker
langt ind i deres voksen-

I

i

tilværelse.
Inger Bang, kredsleder
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DYSSEGÅRDSKIRKEN

. ADRESSER

DYSSEGARD SOGNS

MENIGHEDSRAD 2OOO

- 2OO4

Da fristen tor aflevering af kandiclatlister udl6b clen 3. oktober 2ooo, var cler kun
indleveret 6n liste, som er angivet neclentor. Der fanclt clerfor ingen afutemning
stecl clen 14. november.
I

.

Ole Ancl(ær Christensen, Ellebal<ken 11, Z?OO Hellerup

2. Steen Borup-Nielsen, Hagens AllC 48, 29OO Hellerup
3. Mogens Laursen, Minclevej ZO, 2860 Søborg
4. I(arsten Gosvig Jensen, Frændevej 18, 2860 Spborg
5. Brita Johansen, Ellemosevej 30, 2900 Hellerup
6. Lilli Sohn Thomsen, Alminclingen 26, 2860 Søborg
7. Anni Will, Ellemosevej 130, 29OO Hellerup
8. Steffen Stadeager, Merianvej 19, Z9OO Hellerup
9. Kristian Haahr, Dyssegårdsvej 64, 2860 Søborg

10. Carl Henril< Larsen, Almindingen 26, 2A60 Spborg
11. Annette Motin Schmiclt, Hjortøgade 8, 4. tv., ZlOO l(Øbenhavn Ø
12. Pia Wincl, Mylius Erichsens AllC 27,29OO Hellerup
13. Peter Bjerrum, HØjsgåras AllC 25 A, Z?OO Hellerup
14. Otto Mønsted Nielsen, Alminclingen 66, 2A60 S6borg
15. Svend Graumann, Merianvej 18, Z9OO Hellerup
16. Helle lGlter, BirkehØj 13, ZSOO Hellerup
17. Poul Ebbe Nielsen, Minclevej 24, 2860 Spborg
18. Susanne l(orsgaard, Brpnlunds Alle 51 , Z}OO Hellerup

Nr. 1 - 14 er medlemmer, nr. 15 - 18 er suppleanter. Desuclen er kirkens 2 præster
mecllemmer, og kirkens ansatte har udpeget organist Steen Lindholm som cleres
repræsentant til at cteltage i menighedsrådets møcler. Dette menigheclsråcl tråclte i funktion 1. spnclag i advent den 3. december 2OO0 for en 4-årig periode.

+o-Åns HBrrÆuM

&§æøxågkæs§sr&dæ€
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GUDSTfENESTER

GUDST|ENESTETISTE
Mandag den

1.

januar

Nytårsdag

Luk.2.2l

l. IANUAR

l!

19!0 Faniliegudstjeneste

Spndag den 7. januar
1. s. e. h.3 k.

kl.

10.30

kl. 14.00 Lisbet
kl. r0.30

Søndag den 21. januar

k1.10.30
Lisbet Rtlmer

Mart.8.t-13
Tirsdag den 23. januar
SBndag den 28. januar

4. s. e. h.3 k.
Matt. 8.23-27
Søndag derr'4. februar"
Sidste s. e. hi 3 k.

Matt. i7.1-9

aOOt

Lisbet Rømer

Tirsdag den 9..januar
SBndag den 14. januar
2. s. e. h.3 k.
Joh. 2.1-l 1

3.s.e.h.3k.

MAI

l1;iJ,of,-". db

Fredag den -5. januar
Hellig 3 kongers aften

Luk. 2,;11-52

aOOt - 6.

Rørner

kl. ca. 11.45

Vagn Frikke-Schmidr

1,1

19

19

Mini-orgelkonc.ert

Koncerrforeningens Kor clirigeret

Liturg Vagn Frikke-Schmiclt
kr. t0.30

,f,St*

f_;,rAt of,o

Vagn Frikke-Schmidt

kt. t0.30
Lisbet

Rgmer

#

kt. 10.30
Matt.20.1-16

Vagn Frikke-Schmidt

Tirsdag den 13. februar

kt.

Sgndag den I 8. f'ebruar
Seksagesima

kr. 10.30

Mark. .1.1-20
Onsda_q den 21. februar

Sgndag den 25. februar
Fastelavn
Matt. 3.13-17
SBndag den r1. marts
l. s. i. tasten

Matt.

.1.1- I

1

Srhda_q don 11. marts

2. s. i. lasten
Mau. 15.21-28

1:1.00 Vagn

kl. l9.30 Jrilleguclstjeneste Lisbet R6mer
kl. 10.30
k1.

.

Vagn Frikke-Schmidt

kl

I0.30 Dyssegårdskirkens

:10 års

kl.

kl. 10.30

1.1.00 Vagn

Spndag den 2-5. marts

Midlaste
Joh. 6.1 -5

jubilæon.,

--

Frikke-schmrclt

Vagn Frikkc-Schrnidt

11,1;1 28

Onsdag den 21. marts

14.00 (Bemærk tidspunktet)
Bprnefastelavnsgudstjeneste
Lisbet Rømer

Biskop Liselotte Rebet. Lisbet Rømer og Vagn Frikke-schtridt
(Se særskilt pt'ogram tbr clagerr.)
kl. r0.30
kl. ca. 1 1.,15
Lisbet Rømer
M ini-orgelkontert

Tirsdag den 13. marts
3. s. i- fasten

kl. 1 5.00 Musikgudstiene.rte
Vagn Frikke-Schmidt

Vagn Frikke-Schmidt

SBndag den 18. nrarts

l.uk.

Frikke-schmidt

kl. 19.30 Taiz6
kl. r0.30

guclstjenesre Vagn

Vagn Frikke-Schmidr

1B

kl.

l-5.00 Mu.si.kgudsljeneste

Lisbet Rømer

Frikke Schurrclt

Spndag den 1. april
Mariæ Bebudelse
Luk. 1.26-38

r,r':11:,1'16,3§rr'rr'rr1:r1r

1:

.,,r,fisbei'Rømsi

II-rt'i.'',l'

,Søndag den,8,.'apii1"'rr
Pal mesøndag

r

I

ftl,rrrl$.JQ

.i.i.",

:,',r

r,1,',:rr'rr I

r;''.,,:,

,Vagn,Fritft+§qfulidt

Mart.2l,l-9
Tirsdag den 10. april

Tolsdå§,i1en,l2,,,april, '::::''::
Skænorsdag

'':"' :

,

kL

r:1

4;Oo-LisbetrrRøindi

:,

"

Lisbet Rpmer

Matt. 26. l7-J0
Fredag den 13. april

k1,i.'i10:,30...i.,.,:.:

1r ., ..

Va§n Frikke:Schmidt

Matt. 27.3 1-56 eller Mark.

kt. 10.30

Søndag den 15. apr,i
:PåSkdilag.,

l

Lisbet R6mer

rlil.,,.,:,

r

.Mark; r16.i1:r8 r'.rr.r',

,Mandag denil16 ,aPrif
,r2r,på§kedag

;;

;:,,,;,,;,,

Onsdag den 18. april
§øtrdag
:l;t,]§!

:.de-nr

,,,i

:

r'Luk.i',24:1,3i35.,

april
]:''l"l'

22;,

re...,påSk9,

li:

Jdh.i.2o.1g:31.r:ir

'. I

;

:::

; .',.

kl.

10.30
Vagn Frikke-Schmidt

;''

kt. 19.30 Stillegud.stietteste Lisbet R6mer

kl.

10.30

Lisbet Rømer

r.rr.r.i,:l

§,øndag, den :,29,r,,apri1

kl.10.30

.21.,,§,:,,0,:,,påi-1ie,'r,r,i:;.111.,,.,r.1.r'ti

Lisbet Rømer

Jcihrr.l0;'l11:116r'1.'r.

r,:::,,',r,'

SBndag den 6. maj
3. s. e. påske
Joh. 16.16-22

kl.

r 0.30
Vagn Frikke-schmidt

!-\-

mÅ§SGUDSTTENESTnK
L6rctag den 13. januar
L6rctag den 10. februar
L6rctag den 10. marts
Lprclag den 7. april

@

t

kr.
kr.
rd.
rd.

10.30
10.30

r0.30
10.30

(Vagn Frikke-Schmiclt)
(Vagn Frikke-Schmiclt)
(Lisbet Rømer)
(Vagn Frikke-Schmiclt)

Kirkebit senest tprctag incten kt. 1 1.oo på telefon

39 7501

oo.

ARRANGEMENTER

DET sKER r DyssrcÅnpsKrRKEN
TIRSDAG DEN 2. JANUAR kl. 19.00. Dyssegård Sogns Ungdomsfbrening
afholder sroRMØDE, hvor ponÅngrS program drøftes og aftales. Der er
valg til de fbrskellige tillidsposter.
EFTERMIDDAGSMØDE tirsdag den 9. januar kl. 14.00. Der indledes med
en andagt i kirken. Derefier fortsætter programmet: "25.000 km fra København til Kathmandu i bil." Postbud Niels Jørgen Hedegaard fortæller og viser
lysbilleder.

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSNIØ»ER afholdes 10. januar, t4.
marts og 25. april kl. 19.30 i konfirmandlokalerne.
MINI-ORGELKONCERTER søndag den 14. januar kl. ca. tI.45. Festlig
engelsk orgelmusik fra baroktiden af Håndels samtidige: s/illiam Boyce og
John Stanley. Ved orglet Steen Lindholm. Gratis adgang.

SALMESANGSAFTEN onsdag den 17. januar kl. 19.00. Der synges forskellige nye og gamle salmer fra Forslag til ny salmebog. ved steen Lindholm,
Lisbet RBmer og vagn Frikke-schmidt. Der serveres en forfriskning.

kl. 19.30. Musikgudsdenesre efter
engelsk tradition med Koncertforeningens Kor, dirigeret af steen Lindholm,
og pastor Vagn Frikke-Schmidt som liturg. Gratis adgang.

EVENSONG tirsdag den 23. januar

EFTERMIDDAGSMØDE tirsdag den 13. februar kl. 1,1.00. Der indredes
med en andagt i kirken. Derefter fortsætter programmet: "Gentoftebilleder
dengang og nu". Lokalhistorisk lysbillede foredrag ved cand. phil. Anette
Giertsen. Lysbillederne viser malerier fra det gamle Gentofte suppleret med
"up to date" fotografier.

MUSIKGUDSTJENESTER sØndag den 18. februar kI. 15.00. Mezzosopranen Hjørdis Jakobsen synger fransk musik af Gabriel Faur6 og Jean Langlais.
Gratis adgang.

ARRANGEMENTER

STILLEGUDSTJENESTER onsdag den 2 r. februar og onsdag den 1g. april
begge da-ee

kl.

19.30 ved Lisber R6mer.

BØRNEFASTELAVNSFEST sØnciag den 25. februar kl. 14.00. Der indledes
med en blarnegudstjeneste i kirken, derefter er der tgndeslagning i Dyssegårdsskolens aula. Til sidst kan børn o-e r-oksne nyde en fastelavnsbolle og god
bgrneunderholdning. Det koster kun kr. 20.- at deltage og alle b6rn får en godtepose.

MINI-ORGELKONCERT søndag den 1r. nrarrs kr. ca. 11.45. orgelbiichlein II. Ved orglet Steen Lindholm. Gratrs aclgarrs.
EFTERMIDDAGSMØDE tirsda-e clen l-1. marts kl. 14.00. Der indledes med
en andagt i kirken. Derefier fortsætter ]lroqrammet: "Stat og religion i Israel,'.
Foredrag r,ed ovenabbiner Bent Nlelchior.

MUSIKGUDSTJENESTE sondag cten r8. rnarrs kl. 15.00. sopranen Birgitte Ewerløf og organist Lasse E,,r erlerf nrecivirker og opfører værker af Reger,
Wolf samt Kingo-salrn31' rrS rrricr'.
PÅSKEKONCERT tirsdas .1en -r. april kl. 20.00. Kantarer og orgelmusik af
Dietrich Btixtehude. Koncerttorenin,qens Kor og Orkester dirigeret af Steen
Lindholm. Enrre kr. 50.-

FORiRSS{\I\IE\KO}IST

tirsdag den t0. aprit kl. 14.00. Der indledes
ser vi fiem til en sprudlende musikefter-middas nred orqanist Steen Lindholm.
t-tled en andagt

i krrken. Dereftei'

KONFIRNIANDFORÆLDREMØDE torsdag den 3. maj

kl.

19.00. De

kommende konfirmationer Srore Bededag den 1 l. maj kl. 10 og l2 og søndag
den 13. maj kl. 10.30 2001 vil blive gennemgået. vi synger de aktuelle salmer
ved konfirmationerne sammen med organist Steen Lindholm. Der serveres
kaffe, sodavand og kage. Konfirmanderne dertager i dette arrangement.

2t

KTRKEHøISKOLE

K§rkehø§skæ§æ &§m &Xar*§xx &me§ærsæm Nexø

To

filmatiseringer øf Pelle Erobreren

Forskelle og ligheder mellem de to prisbelpnnede filmatiseringer af romanens fgrste bind, Chrlstian Steinckes TV-film til det psttyske fjernsy'n

Mortirt Artdersen NexQ sonl

(1984), der aldrig har været vist i Danmark, os
Bille Augusts biografTilm (1986). Til illustration
af forholdet rnellem roman og fllm vises der længere afsnit fia begge fiim.

Lu1g,

KirkehBjskolen giver over 4 aftener en oversigt
over Martin Andersen Nexøs (1869-1954) store
og sammensatte forfatterskab, ikke mindst Pelle
Erobreren, og der vises flere sjældne film.

Pelle Erobreren - en moderne utopi
Pelle Ercbreren (1906-10) har i knap 100 år
næstefter H.C. Andersens eventyr - været og er
fbrtsat det mest læste og elskede danske digterværk i Verder.r. Men hvorfbr sætter læsere i Danrrrurk. Kina og USA ogsa i år 20U0 denne gaml.
roman så hp.jt? Hvad har den at sige os? Over tc,

Kirkehgj skolen ledes af Andersen Nexø-forskeren dr. phil. Henrik Yde, der for tiden arbejder
på en videnskabelig udgave af Pelle ErobrerentTl
udgivelse næste år. Han har tidligere udgivet til-

af Nexøs Erindringer, hvor
efterskriften bl.a. analyserer Nexøs reli-

svarende udgaver

han

i

giBsitet.

aflener fbrtæ1ler HenrikYde om rornanens tilbli-

velse og rnodtagelse og nyfbrtolker dens budskiib.

AFTEN.
ONSDAG DEN 31. JANUAR KL. 19.30
Martin Andersen Nexøs liv og værk - en
1.

Andersen Nexøs Pe11e Erobreren er en helt aktuel utopi om kærli-ehed. Der g@res særligt rede 1'or'
rom.rnens religipse tematik og dens forhold til clc

introduktion
Med udgangspunkt

bibelske grundrnyter om det lbrjættede land og

i

Martin Andersen

egne Erindringer (1932-1939) hører
fatterens baggrund og udvikling frem

om gudsriget.

NexØs

vi om fortil debuten

Det koster kr. 50,- at deltage i alle 4 aftener, men
så er kaffen også betalt. Der er udarbejdet en folder om disse aftner, hvori der også er en tilmeldingskupon. Tilmelding til kirkeh6jskolen kan
også ske til kordegn Elisabeth Rehling 39750100
i kirkekontorets åbningstid.

i 1898: Barndommen i 1870'ernes fattige
København, overflytningen til Bornholm,
påvirkningen fra de bornholmske sekter og senere det befriende møde med h6jskolebevægelsen
og grundtvigianismen. Der vises filmklip fra
Andersen Nexøs liv.
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Sangaften med Martin Andersen Nexø

Katja Pn.ditrskv synger
5t u art G o o d s t ein

Henrik

\

I;:r.:r;- -\ne

h,Lr.l

\\ra,.

r'r::-.

\:\t

.t

\-de

t-:t

r-\,:lrne1-. Og Jigre

digte. lænse tbr
bler han recl r-ned at

Skuespillerinden Katja Prudinss synger sange

til akkompagnement af
pianisten Stuart Goodstein, som har nyarrangeret
melodierne. HenrikYde fortæller om sangene og
deres baggrund.

Kærli-ehedsdigte. erotjske digte. varme. r,rede og
skæln'rske digte orn liv og kamp, om folk og fæ
på Bornholm, i Spanien og alle steder. Digtene
viser andre sider end de kendte af "pelle Erobre-

Entr6 til denne specielle aften kr. 30,- Billetter
kan købes ved de fire kirkeh6jskoleaftener. Eller
bestilles på arrangementfolderen.

ren"s og "Ditte Menneskebarn"s tbr:fatter.

Komponister fra Oluf Ring

til

Benny Holst har

til at sætte musik til

fortæller

af MartinAndersen Nexø

:kl'ir e. s.r lle Itge hi-i. ler ede.

ladet sig inspirere
af digtene.

akkontpagnerer

en række
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ARRANGEMENTER

Koncerter vinter og forår 2OOl
Son.r sædvanlig er der

mulighed for at høre god rnusik i Dr sseearclskirken ogsir denne vin-

ter.

FØrst og fremmest har vi den glæde at præsentere to al "r'ole egne". nernlig sopranerne
Hjørdis Jakobsen og Birgitte Ewer'løf, der begge er allsat i Dr s:egirrciskrlkcns kor.

Hjørdis Jakobsens hovedarbejdssted er Radiokamrnerkorer, \'ed nrLr:ikguclstjenesten søndag den 18. februarki. l5 synger hun liansk musik aiGabriel FrrLuJ og Jean Langlais.

Birgitte Ewerløf synger til daglig i Det Kg1. Opelakor.. HLrn r.r.iedr irker ligeledes i en
musikgudstjeneste sBndag den 18. rnarts kl. l-5. hrt» hende: nrlnd Lasse EwerlBf, organist ved Kastelskirken, sidder ved orglet. Sarnmen r il ile irentiore r'ærker af Reger og
Hu-go Wolf. Progranrmet ornfatter også nogle Kinso-slLlmer t q lrier. bearbejdet af Lasse
Ewerløf.

l-t jiinuar k1. 19.30 og er en
engelsk stil. Koncertforeningens Kor srnger. rrs Vasn Frikke-Schrr-iidt er

Den tledje musikgudstjeneste finder sted tirsda-g den
Evensong
liturg.

i

Mini-orgelkoncerterne tinder som tidligere sted sonLlac. kl. ca. 11.45,

i

tilslutning til

højn-iessen. Steen Lindholm fbrtæller og spiller. Den iorste urini-olgelkoncert er s@ndag

den l'1. ianuar. hvor der: står engelsk barokmusik på prosrxnlret. John Stanley og Willianr Bo-vce er måske ikke navne, man kender, men ikke desto ntindre I'ral disse Håndels
samtidige kt»nponeret frisk og glad musik i samnre stil sorr cleres beronrte kollega. Og
spndag den 11. marts tbrtsætter serien med uddrag af Bach: Orgelblichlein. denne gang
med koraler

til passion og påsl<e og længere f}em.

Påskekoncerten bliver i år den 3. april kl. 20. Koncertlbreningens Kol og Orkester rnedvirker under Steen Lindholms ledelse i kantater af Buxtehude. Den srorc. af selveste Bach
beundrede komponist. cler selv betegnecle si-e sorn dansk. selv or.n han tilbr:agte det meste
af sit voksne liv sorn olganist ved Mariakirken i Liibeck. har 1æn-qe ikke stået på vore koncertprogralnmer. Det vil der nu blive rådet bod på. Påskekoncerten incleholder to af Bachs
store kantater samt otgelmusik. Der er en entr6 til denne koncelt på -50 kroner. Alle øvriSe

mu:ikirrlultgctncntet cr

gt

Jtis.
Steen Lirullutlnt
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ARRANGEMENTER

TESTLIG ATSKED MED KORDEGN PETER NIELSEN
Mange var mpdt frem til hpjmessen s6ndag den24. september og til den
efterlølgende reception i sognegården. Her, mens man fik en sandwich
og et glas vin o-e pladsen på gavebordet blev mere og mere trang, var der
taler fia menighedsrådet, personalet og Peter Nielsen selv. Et særligt
festligt indslag var, at mange af de kordegneaspiranter, der i tidens løb
har været i praktik her, var til stede, og i samlet flok stillede sig ud på
gulvet og hyldede deres vejleder. Vi siger endnu en gang peter Nielsen
tak for de mange år og Ønsker ham alt godt i det næste livsafsnit.
Menigh.edsrådet

NY KORDEGN
Menighedsrådet har pr. 1. december ansat Elisabeth Rehling som kordegn. Hermed har vi for f6rste gang besat en stilling ved intern rekruttering, idet Elisabeth Rehling har været kirkekorsanger her siden 1. februar 1998 og fungeret som kordegnevikar siden 1. oktober 2000.

En stor del af Elisabeth Rehlings liv har været sang. I næsten 25 år har
hun været medlem af Radiokammerkoret og samtidig været kirkekorsanger, men ikke mindst medvirket som solist ved talrige koncerter både
herhjemme og i udlandet. Nu hvor Radiokammerkorets meget lave pensionsalder nærmer sig for Elisabeth Rehling, har hun uddannet sig som
kordegn,

og fra 1. september 1999 - 30. september 2000 været kordegi Grundtvigs Kirke.

nemedtrjælp

vr er sikre på, at vi med ansættelsen af Elisabeth Rehling har truffet det
rette va1g, og siger hjertelig velkommen
arbejde i kirken og på kontoret.

til

det meget forskelligartede
Menighedsrådet

DYSSEGÅRDSKIRKEN

-

ADRESSER

RKEN

Dyssegårdsvej 19, 29OO Hellerup
Vagn Frikke-Schmidt (SP, kbf), Dyssebakken 8, 2900 Hetterup. Ttf. 39750111

E-mail:

Fax 39750112.

og

Træffes:Tirsdag kl. 16-18, onsdag kl.9-10, torsdag k|.17-18 og fredag 9

-

10. Man-

dag er fridag.

Lisbet Rømer (SP), Dyssegårdsvej 116, 2860 Søborg. Træffes man-, ons- og torsdag kl. 10-11. Tirsdag 16-18 i præstekontoret Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Tlf.
39750103 Fax 39750101. Fredag er fridag.
Kordegn Elisabeth Rehling, Dyssegårdsvej '19, 2900 Hellerup. T11.39750100 Fax
39750101. E-mail:
Træffes mandag - fredag kt. 10-"13. Tirsdag kt. 16-18.
Lørdag kl. 10-12.

Organist Steen Lindholm, Rønnebærve1 82, 2840 Holte. Ttf. 4S410839
Fax 45425455. E-mail:

Kirketjener Kurt Faber Pedersen, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Tlf. 28122307.
TræJfes som regel kl. 9-12. Mandag er fridag.
2. Kirketjener seyed v. Hashemi, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Ttf. za1zzgo7.
Træffes mandag og efter aftale. Fredag er fridag.

Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen, Ellebakken 11, 2900 Hellerup.
Tlf. 39625922 Fax 39625932. E-mail:
Kirkeværge Benny Møller, Polarvej 17, 2gOO Hellerup. Ttf. 39696499.
Canterinokoret: Else Hougaard, dirigent. Tlt.: 325824g5
Dyssegård Sogns Menighedspleje: Lis Juul, formand. Ttf.: 39678108.
Dyssegård Sogns

Un

gdomsforeni ng :

N

i

kolaj Møl gaard-N ietsen. Tll. 99626622.

E-mail:

Rasmus Haahr. Tlf. 39694607. E-mail:

FDF-Gentofte
Koncertforen

in

lnger Bang, kredsleder. Tlf.: 39699525

gens Kor:

Bi

rgitte

S ubi

leau-lvertsen. Tlf . 3257 5221
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Marc Chøgall, Lø Vie 1964
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Udgivet af menighedsrådet.
Ansvarshavende:

Ameæ llolin scfimidt, Lene Fischer Pedersen, Lisbet Rømer og vagn Frikke-schmidt
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