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Sognepræst Hans Thyfacobsen,
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ielsestiden blev Tilsiutningen elterhzranden saa
lille. at vi inclstillede dem. Imiillertid husker ntanse riklielt e.n Rælike gode Aftener fra tidligere Tid
meril g'oiie opiysenrle og opb.r-geelige llnincr fra
iiirktlivets forslielliqo Orurtrader. Vi hrr lor Ojelrlikliet Ii'olhandlinger med filrslieliige'l'alere oitt
ir'r lionuile til de ire r'astsai[e.\Itenerr i clel Li]:rtliudelile ElteIa:ir, oq rler,q1<al llo1< blive lror',r:r
i'ol gcile Erttrrei.
-\:trnreli. i:ieiicnillqrrlel.r: r'il sentt'e nrlgae.
lltiis iiiugr',!tt[{;birit.
-\.!t.,. li'. ()isr.ti.

Organisten indbyder.
Solr Lelielrlii iral Psaltttesllir!l.n r!l ra:i lre't.rdl irg:iuiii i'lads rr:d r-i:rn (,LLiistit'resie. :rt tuitll
iiilie orirhi'ggeligI nc]i hltt sætte sig inrl i PsaInler'ire,i Tehstel og -'rlelcriier. Der er her et riql
Stol til Oq;i1':rliir,t- os- {)lrlilceelse lor F'irkegættgere. Desirriett er cie Ja:le Iic.rsvar vecl Gurlstiene*
slen af erl egeLr oq- seivstzeudig Betl'dning" i\[,:n
.\[enigheder ivi]q-er sol] Regel alt lor liciI nted
tii dis,qe
F+r ai kournre nærl]tere ind p;ra disse Ting vil
.leg geme indb;,'cle til d.e andet Steds her i Riadet bekendtgjorte I'salttesangsaftetrer. Det slinlde
jo genre blive sazrledes. at nt1zli'vi r.''l<iiel ilrl i
vor rive l{irke, qor vi det sorn en }lelighed, der
baade kan os vli trdfvlde sin Opgave vetl titttlsAlti.ienesLe rt: Pstritttesangert og Korsvarene. saa: Iljerieligt velliontrttell saa nlange, sotl har
I-.1-st

!

Ftul IiumburYlt:r.

Organist

:

Holst,
Menighedssygepl. Prk, E. Rønnenkamp
Bøgehøj 36, 1. Telt. HE 6719. Træ{fes KI. 13-15.

11. Aargang

Bespottelig Tale.
,,[)enne

t,tr,l,er

bepott,eligl." sngde Farisæerne. da

de engarrg var Viiluer til. at medfnlende Nlenneslier konr bærende uted en værklrntden, sorn laa
iraa en Seng og bacl 'lesu:: our at helbrede haur,
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og Jesus saa sagde tjl hant: ,,Son, vær friurodig.
dine S.,--nder forlades dig!"
Ja; hvorfor ikke? Det samme siger i Virkeligheden mangfoldige N{ennesker ntl orn Dage om
Kristendornrrten. lraar rle iromrner

til

den nted cn

hel llægde Ønsker orn ITjæIp overfor de rnangfoldige Vausheligheder og Brøst, soni ['lenneskelivet i denne Verden hder under, og sazr ustandseiigt faar Guds Ords altoverdørnmende Gnintltone
at hrrre: Dine Synder f orlad,es tlig!
Det var i.like del, rnan spurgte

orn.

ialer ruan om, at Kristondommen er virkelighedsfjern, uanvendelig her i det nærværenrle
I ir'. lriengor lil flod"ruiserittg u. s. v.
lllorfor ikke tige satr gocli sige det, som clet er:
Ilette er bespoltelie Tale! Det vil da i hvert l-ald
bet'r,..le. at el Siandpunkt, et personiigt Standpuitlit
trii liristendonlnlerl er taget. .å.11 andet, rnan siger,
er notop krln. hr-ad rnan i feig Fr.r'gt for StandSaa

l,strlilllterr

-a:t,l:tn girut' ud iiqpr.

l{ei: l.rcllr er ttr:spo{tetig Tule!
l;or -r' :j*r \r,.11i',U ,. l)ct er Iige iust. hv:rd Kristendomrnen el'. sae}ænge l{ennesiier liomnrer sl:ebende iil den tned
alle cieres timelige Bekyliringer, værlibrutlne lig-

Foreningen
Dyssegaardskirkens Opførelse.
For Tiden er Opkrævningen af Kontingentet i
Gang, og det ser ud til, at Nledlemmerne
som sædvanlig er trofaste og gerne indbetaler
deres Kontingent. Imidlertid trænges der endnu
tl1 en fornyet Tiigang af Medlemmer. Selvom næsten ingen er udgaaet p, G. a. Dødsfald eller
Bortrejse, og selvom Med1emstallet fremdeles er
gIædeligt stort, saa er det alligevel nødvendigt, at
Indsamlingsarbejdet til vor nye Kirke yderligere
forsiærkes. Byggeomkostningerne er steget meget
betydeligt, og der skal altsaa bruges beiydeiigt
større Beløb end først beregnet. Gid Nlaterialesituationen snart kunde tillade os at paabegynde
Kirkens Opførelse ! Men naar først vi faar be-

fuld

gyndt, skulde Arbejdet nødigi forsinkes yderlige-

re p. G. a. Pengemangel. Vi opfordrer derfor jndtrængende tiI, at man gør et Arbejde for fornyet

af Medlemmer til vor Forening. Indmeldeisesblanketter faas hos enhver af os undertegTiigang
nede.

I

Eetf terdighetl !

liob.

['. L.
(

'

ir-et'l

ie r

r

\ri ixrrile r,ær'e i

aI en saadan f3eli irlev stoite og gltide
d.lrcver og kuride rose os satlledes : 'Ieg er en
Besiddelse

Krlsti'n os døbt og jeg tvivler derlor slct iklie
om at jeg icrruerielst dr:n llerre .iesus vil r'ære
og forblir,-e en llerre over S1-nii og Dod. sazr I-Iitllen og iille Skabninger tuaa tjetre ntlq iil Betlsie.
Seiv orri ,!e;1 besad den største Kejsers [(rone. vil
detle dog -q1et iniet være itnod det, at jeg har DeI
i firigti Arv og skaj leve trred hanr i al Eviglteii.
r\len ln or f inder du detn, soilt ret tror og nled
Hjertert griber dette? Yj kender det alle-qarnnten og
vecl ai tale rlelcml nren at r.i ikke iror dertraa.
kan r,'i snart blir,e ovelbeviste oml thi vi urtdrt's
slei ihke rleror-er I eilers vilde i.i ihke bloi r.ær.e
glatle. nten endog slolie derover. llhi en iirirrterr
er en sfoltr og snlig liand" der hierken rrl){lre.er
on Djævelen eller om nogen sont helst Niodgerng:
thi hari veri. at han r.ed l{ristus er en i{erre over'
dei altsanruren.
]!orten Luihcr.

3.

Grue,

Bryggeriarbejder,

Sønderengen 87.
'1P1tel-Ltt'struit

r',

(-

'

Disponent.

Evaldsbakken
tri.

vi os over Evangeliet.

undring for Evalgeliet. :rt

A.

Biitt,ttt:sen.

Ibsensvej

Hans'iltyge.Jucob;en.

Glæder

,,Foreningen Dyssegaards-

kirkens OpføreIse":

gende paa en Seng.

[iuds Ord et' ht'r i Vertlen be'<pottelig ll'rle. lip:e
iir,irji \ir:illr,.',li.r,r!' lio!1r.lilet lited .*i1; .,1'l7 fl1r''l
ir.rllvde (llilets Iiiiiii: .::oil it)rit i;tt. t: iiiq" oa li,,tt.'

for

Bestyrelsen

i{.

Xlontør,

DriftsleLier.

Enrer.ei

Er.aldsbaliken 16.

21.

{trrtjof

S. Chris.toffersen.
S rLt

tl k r r n'te ster

Iiongeli'si-ei

28.

-i. (). Johansctt.

trYeber.

Hrtnsen.

[,lartnester.

.

\{unlieli'10.

23.

Ulla Sl:jolltger.
llrue.

ErhrtrrJ Jenstl.
fJori l<erlornrair il.

llelr.ilievej 1.
Hans J'h1ig e J u.cob.se',t.

.lttcob .i ensett,

Ii'rueve

Olsen.

Banhbud.

I)yssebakken

H.

E.0.

9.

H.

PcterserL.
-1

Lund..

Forvalter.

Fortrter'.

I(iidebaliliec.

5.

Lehtor.
L.,,nsbvvej 23i.
,[rel. i!qnsen.
Asstrrandør.
Etrlernosevej 27.

Sognepræst.
D1'ssebakl<en B.

(i.

j

I)l.ssebaklien

116 18.

?.

Særlige Gaver.
(indbetait ti1 Pastor Jacobsen.)
Ilogtrl,hker iohs. Teller. 100 Iir. llesucien i Kirkebosse d. 5. NIaj i(r. 2tr,29,

Juni Kr. 27"1i. Iail I{r.

11.5r1.

d

G
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Syndens Følger.

i

At A. C. Asshenfeld,-Hansen.
Det har sig rned Svnden som med en Gift, der
l<ornmet ind i Blodet og gennemtrætrgpr. hele
llenneskenatnren. l)erne alndelise Blodtorsift-

er

ninq- visie si13 straks hos

vole

tL.rrsle [,'oræIdre.

Urene Tanker rrreidte sig, de skiulte sis for Herren, de vilde ikke bekende S1-nden. lnen skød
Sk5'lden fra sig. Et lille Ltlsglimt var det clog. at

dt:

skønl;?redr:

slg*.

medfurer altid sin Straf i -sig selv. rlen
foles som indre Utilfredshed, oe. snart "melder ogsaa den
Slraf sig paa rnense N,Iaader. Der er
i riisse Sl-vdre
nilens bitre Føleer ogsaa en ,'it.u,rl.e lta
[ind. l)ervecl hiælpes lienreskeI tiI lettere at fa:r
Åtsh1' for S5,nden.
Svnrlens F-oiget' lian ganrruenlaites i det ene Ord:
i),r,i (ilom. 6. 2:i). Det v:tr nu ogsaa Herrens ()rd
.. S,.'nden

iot'Lirl
-ior Sy;ndetaldet. Skriften ialer oru l)ør1 paa
Iorsi;e11ig \laarie. rnen ilød betegner næsten aitir,l
eu -1d.*kil1c1rr: mellem tiet. der var besternt til zii
hr,,re s"rr,r,,u,r. Saaledes teoner den Ltgenili.ge Dad

rdsliillelse nteilenr

S,iæ1 ou Leg^emi. os' denne
nreci F'oriirænlieliuhcrl*ns { )rnL itegr'nrlte ai
llnl\ e. straiis .',.Lenle:ket val fnllet. rilen .lcl
urtnie:liyyr: l)od belegner eu l utgt fi'r.eieligere

Dril

Siiilsmitst, nenrliq.. nrellenL ,ju,1 i,S l'iertrr.il;e-

aatidett. Lilivel i'lgn aån(ielirfe l)or-i 1l;lie o\,'etrlil1dei. t,nriel rlen i dc.t. >1<i,iien lnirler den ølidi:ir
Dod. den ri'ioe Sliilsnti:se urelleur (iud os- Jlenne'r\t-

\-erlieri -.{rg'el itt slivrle lJorlsi:u}lien int !ig. iit
glelirtre deu ellel tto!te sic sell rtreJ. ut .,rie11 \-s1
,rkal vi jo a1le".

(Forts..1

I

Enrum med jesus.

Hvorfor er der Hvile for et Menneske at finde
Lønkammerstunderne?
,Io, for der er el \ted, hoor man kan tale ud,.
,,Jeg trænger til at faa Luft, til at tale ud.,, Saa-

danne Udbrud kan man ofte høre blandt

nesker,

NIen-

,Jeg er saa ofte blevet skuffet af dem, jeg talte

med.t'

Gaa ind

ud med

i dit

Gud.

Kammer oe luk din Dør og tal

Trl helt udl

Sig ham a1t, saa faar du ait, hvad clu trænger tii.
kan saa trygt sige alt, for han forstaår dig
.jo,Du
og han elsker dig.
Lignelsen om den fortabte Søn handler om to
Sønner. Vi tænker mest, naar vi læser den dejiige Lignelse, paa den vildfarne Søn, som trods
aI sin Synd og Vrangvilje møder Faderens aabne
Arme,
fordi vi føier, at hans Lod er vor.
Men -vi har sikkert ogsaa noget at Iære af Sønnen med del sure Sind.

I{usker du, hvar der staar om ham? Naar det
rigtigt gaar op for os) rummer det en ufattelig
Rigdom. Sønnen er jo nemlie trods sit sure Sind:
Barnet hjemme i Fars Gaard!
Og hans tykke er skildret i disse Ord: ,,A1t mit
er dit !"
Det er Gud, som taler. Det samme siger han

til sine Børn den Dag i Dag. Han hvisker det ind
i Sjælen i Lønkammerstunderne: Ått mi,t, er ilit!
Sie ham a1t, saa faar du alt.
Vi er ofte optaget af i vore stille Stunder at
sige Gud alt det, vi gerne vii have af ham af
timelige Ting. Det er stort, at vi maa komme til
ham og sige ham, hvad yi mangler der. Han vil
give os det, om det tiener til vorT dvbeste Gavn.
er lykkeligt at tænke derpaa, at han sørger
- I)et
for
os.
,,Se til Liiierne paa llarken! siger Jesus... de
arbejder ikl1g og
men jeg siger
-spinder iikke;
eder. åt end ikke Salomon
aI sin Herlig[ed var

ilvorlol ei' iier iilite iit rjrlrle ioi' ei -\Jertle.k+
i Lortlittrnttil,i.,'rlun,-ielne'l ,io. I ErrrLtnt nreil ,,e:u:
er rtei.l ,tltrl.. lrt-rt'iiulit krttt lrt'llgc )ilirtlerttt,t],.
IJtt lilrir soltrle oi]} ..n i -\lqst og 'I'vivl: fj:isseI
clet alts:rnrr-^n.r ifr rlei ililit- inciliilclning os Fal-

kiædt som en af dem."
Kiæder da Gud saaiedes det Græs paa Marken,

Iiei l;ur isne geur;ern S,iæien i .\niiægtelseu-e
1il1l;.,; Sirulle i1u r.iere uclen ior det hele og re
rle :rnLlre gll ind ij1 Evighedsll,'kken, men selv

Men er vi ikke ofte a1t for optaeet af at bede
om det, som angaar det timelis'e? Fådervors første
Bønner hancller om d.et, som angaar Gud, det. som

Lrsi deI bele?

nioije rien hri.:1ir:rle liør"r'
L)r,'r'1t,,,t iigq-e iui:rs-e Rvrder aI Svndeminder

orirr ers Lir. I"ortiden stirrer metl anliiagenrie
Oirrr: inrcri eir rrq- s;ger: i{uslier du mig?

i\nrlgerlaie Viegt kan l:urrne Sja:len. traai'lntr1l
lrel prrl de ;ln,:iles l'relse: I-Ivordan skal det
gat iiioi' eller Far? I{vordan skai niin -\{and. rnin
Iiitre'ste ki:Lre sig over .lot' tlet evige Spørusruaal?
f

æn

Del

tltå1nge Bt'r.der, ilet ukunoltricke
Tr5-k tvinger urauq-t et stærkt l,Ienneslie i. Tinæ.
irærL:s

siiil

.ieq iral e]r stor oe elædelig ?idende: iJer er et
Stei1. hvr-'r tlrr liirn iæuge B-vrclerne af.

,.(ilt ind i ilit iiammer oe luk din Dorcq bed.'.
I i, tr',t,i,t. ,it tt ttlll!r0liqr'.
.t,,t,, i r1,.
al rlrn Solg paa Gud, thi han har (irusorg
. I{ast
lot. dig. siqer etr. -qott har prør,et det (1. Pet. ,1. 7i.
Erlarren lland er gorl r,Lt gæste
Forovrigt er .jLtttob heit enig ured ham. llan
siger: Litier nogen lblant1t eder ondt. htin bede
(Jak. 5. 13).

som staar

de

i

ha1
-da
troende ? "

Dag, og

i

Moreen kastes

ikke rneset mere

i

Owren, skui-

k1æde eder,

I

lidet-

cr dei iørste -[ornødne.
I Lønkammerstunderne skal vi ikke først bede
om det timelige, men først om det aandelige, saa
faiar vi Resten i Titsift!
Saa er Bønnens Lykke da aliermest ai maatte
sige Gud alt, og at faa alt det, som er N[ad for

SjæIen.

Bøn er Opgør med Gud og er Dvæ en for hans
Ansigt, hvis Nærhed er vor-.Lykke.

En

Sygeplejerske, som havde

rejste

Verden

rundt og gjort en fortræffeiig Indsats ved sin Gerning, havde efterladt clei Ord som sit Livs Hovedsum: ,,At leve Gud nær er min Lvkke.rc (Salme
73, 28). I{un var velkendt viden om. men holdt
rnesl aI del ene Sled: I Enrunr med Jesus.
C. Ny gaard,- And,ersen.
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Vaagn op, du som sover .
saa lyser Kristus for dig!
Ef. 5,14).
Ja, vaagn op. Sio doe ikke i dit Hjerte: ,,Aa
hvad, Gnd er Kærtrighed, det gaar vel atrlig;evei!"
Spekuler ikke i Guds Kærlighed som en UndskSrldpir.,* for Letsind og Ligegyldighed. Gud er
siet ikke Kærlighed paa den [,Iaade, Folk tror.
G L;.il er h,ellig Kærliehed ; n'ren det er noget helt
andet. Thi hellig Kærliehed betyder bl. a.: at
hvis vi her forsrnaar Guds Kærliehed, saa bliver
kun hans lleliiedom tilbage paa Domnrens Dag,

og de-+r rånlmer da med Lt nets Dour.
{-iuds Kærlisired kan ilerfor lkke bruges sorn

en lIndski,l<ining for den lieegyldige, kun

sotn

Tilfhrgt fcr tlen r.illise.
Ga-a derfor ind i Valsets Alvor io før jo he1lere, og nnrlgaa alt det, der binder Viljen og derved vansheliggør Vaiget.
Sirir daarlige V;rner; thi de binder Viljen

,lg

vansi'eiiggør Valset"
Sky gudløse Omøivelser; thi de binder Viljen
og vanskeliggør Valget.
Sk). On**tr"rt"' thi ogsaa Opsættelse binder
\rilien oq' vanskelissør Vzriget.

Shy alle Tanker om, at borgerlig Hæderlighed
og udvortes Uaneribeiiehed kan strække ti1. Udvortes Korrekthed - ak, Gud bedre det! - .Teg

har en.gang hørt følgende: Der var et højt Dotnkirketaårn. En Dag opdagede man nedenfra, at
der et Sted højt oppe var lidt, der skulde uclbedres. Noele BjæI1ier hlev stuliket lid af en Lrige,
og en lland sendt op fol at reparere-Skadeu. Dei
hele var en Bagatel, alligevel blev han deroppe
'Ilime efter Time. Langt om lasnge kom han ned
og sagde som Forklaring: ,,Da jeg saa det hele
ovenfia, var Skaden ne§et, meget §torre end vi
hernede troede." Det skal rok passe - ogsaa paa
det personli.ee Omraade ,,herneclen fra" i Rorger-

Folk. our der virkeiig for Alvor kom en kristeiig
Vækkelse netop blandi vort Folks Mænd i praktiske Livsstillingerl i\,Ian taler i vore Dage fra visse Sider om, at
Kristendom er ,,Feminisme". Tro det ikke I Kristendom er ikke Feminisme, rnen Heroisme. I(rietendom er ftIanderuod - renset af den I1øjestes
A.and og sat ind i den Høiestes Tjeneste. I\llen det
Ma.ndernod kræver Mænd, grebne af Kri,stus. Tidens i{ød er ubeskrivelig, og Danmarks Fare

er stor. Yort Foiks Fremtid s.,,nes fuld af Dødens
aivorlige 'llrusler - og af uoverskuellge ll{uligheder. kiaatte Gud r,ære rned Datmark i den
Tid, der kornrner! Men det betvder først og fremmest: Nlaatte Danmarks Mænd i Tro og Bøn og
l'orbøn være med Gud!
Vaagn op, du som sover!
.ia, vaagn op, saa Gud for Jesu Kristi Skyld

kan give dig og aile dine - ja give vor højst
elskede og haardi prøvede Konge og hele vort
danske Foik, der er i Srneltedislen som aldrig før,
give os alle sin lrlaarl,es b-rettr, sin Aan,ds
- og
-Kraft
sin almægtige Uad,er'h'aanrls IIiælyL,
C.

Møder

Skoø g aur d,-F eter s en.

i

Septernber.
2. Helliggørelsesmøder i Søborg Kirke.
firsdag d. 3. Kl. 79,30. Pastor Biitzow-Rohde: ,,Glade

i

Haabet".

l\,{issionær Chr. Jensen: ,,Udholdende

sel etttt.

}nsdu,g

d.4. Kl.

,.Vedholdende

19,30. Pastor

i

i

Tl'zeng-

Ivarr \{athiesen:

Bønnen".

Pa:ior Sieen --!nclersen: ,,Brændende i Aancien*.

Altergang.

Omegnsmøde i Sct. Lukas Stift. Kirke'
Bernstorffsvej.

meget rnere ,,at reparere". end

d. 8. Iil. 15 ytræcis. F arhuncl,li,nEslnøtle.
P. Sørensen, Vieerslev, indleder
over Emnet: ,,Guds igangsæ'tterrde Naade"'
P a u s e, hvor vi drikker Kaffe.

gribeiieheds 'lltlstrækeklished. Set ovenfra ser det

Sognepræst

ligbedens Lys, oe saå se os ,,derovenfia"

i

Guds

vil vi hnrtigt opdage. at der er uendeiig
vi sik os bildte
os ind. Sky derfor al TiIIid til den farliqe Uan-

Lvs. Da

anderiedes rtd.

Og skv aI det, der kun er kristeligt Skin; thi
den. der lever i Gudsfrygtens Skin, men fornægter dens Kraft, er sorn et .qminket Lig, og der er
Iangi lra et s;rninket tr ie oe et levende Guds Barn'
Iler staar et Sted i Guds Ord, at ,,De Gamle
skal drørnme Drømme". Og nu, da jeg selv efterhaanden er blevet en gammel 1\{and (i alt Fald
gammel af Aar). saa har altsaa ogsaa jeg Lov til,
ved Gnds Helliga.ands Hjzelp, at ,,drømtne Drømme". 0g en af cle Drømme, som jeg har ,,drømt"

Sand,u,g

Påstor N.

Derefter Gudstieneste rrred -åItergang
J. Th. Thomsen.

ved

Torsdag den 19. KI.20. Bibelkredsene.
Østre Krecls: Repræsentant Gunrrar Schmidi,
Alru.nevej

8.

Vestre Kieds: Tørnrer P. VoIIer, Sønderdalen

iA.

aiierede i mange Aar, og som nu paa mine
ganle Dage ofte besøger rnig, er Drørnmen om

3 Efteraarsmøder i Dyssegaards Kirke.
llanclag d. 23. Kl.20. Soenepræst C. P. Pedersen,
Trinitatis Kirke.
Ti,rsdag d. 2t1. Kl. 20. Professor N. H. Søe.
Onsdag (i. 25. l<1. 20. Sognepræst A. Frøkjaer-Jen-

prakiiske, handlekraftiee Mænd.
Tænk, hvilken Velsisnelse for hele vort danske

Lørtlag d. 28. Bedemøde

en kristeli,g Yækkelse Jrlandt vor[ Samfunds mange

sen, Vallekilde.

i Kirker.

Ansvarshavende Redaktør: Pastor Høns Thyge Jaeobsen,
'.teller, Hellerup.

