Dyssegaards-

Kirken
Nummer

1

Dyssegaardskirken i Dyssegaardsskolen,
Dyssegaardsvej 26.
Højmesse hver Søndag Kl. 10.

(Prædikantliste i Aviserne).
Menighedsmøder.
Søndag den 23. Februar Kl. 20.
Søndag den 23. NIarts

Kl.

20.

Fsal mesangsaftener.

Søndag den 10. Februar KI. 20.
Søndas den 3. Iilarts K]. 20.

Frivilligt Drengeforbu nd.
Formand: Pastor Jacobsen.
Leder: Klokker Rudolf Hansen.

frogram tilstiltes

Nledlemmerne).

Det første Møde
(Lødt Bihellcesning)

I et Nummer af Gjentofte Sogns Menighedsblad ,,Bud og Hilsen* fra lgZB ., j"g
kommet til at læse nedenstaaende, som
Provst Schepelern dengang shrev. Jee kom
derved til at erindre, at Artiklen dengang

for de mange Aar si8en, sagde mig nSget]
qom jeg var glad ved. hvorfor jeg 6ar bidt
Provsten om Lov til her at genoptrykke den.
Hans Thyge Jacobsen.

Johannesevangeliet beretter, at det første Ord,
der af Discipelmund henvendtes til Jesus, var det
enkie Spørgsmaal: Mester, hoor bor du? (l,ZB),

De to unge Mænd mener uden Tvivl med dette
,Spørgsmaal, at de gerne vil have Lov til al gaa

hjem med

Hvad de

ham.

vil

rned, Mesteren

der? Sagtens først og fremmest løle

i

Enrum.

til. For det gælder Sjælen.
kan ikke afgøres paa et Diskussionsmøde.
Enrum maa der

Det
Der
kan der tales om Livsanskuelse og Verdensanskuelse; men et Menneskes evige Frelse afgøres ikke
der. Den afgøres i Enrum" Der faar et Menneske

først fuld Klarhed over, hvad hans Sjæls dybeste

20. lanuar 1947

12. Aargang

Trang er, hvad han søger efter. Og der finder han

sig selv som Genstand for Guds

Søgen.

Spørg dig selvl. Søger jeg Gud, i, Enrum? Yil
jeg have ham til min Sjælesørger? Nlange er religiøst interesseret, d. v. s. vil gerne høre om Gud,
iænke paa Gud, rnaaske endog tale om Gud; men
tale med, Gud ikke. Derfor kommer de aldrig videre, Det er Skellet mellem virkelige og uvirke-

lige Kristne: de, der taler med Gud, og de, der
kun taier om. ham. Først naar et nlenneske begvnder at taie niertr GuLl. liommer der noget virkeligl

ud af hans Kristendour.
Hvad disse første to talte med Jesus om, ved vi
ganske nøje. Paa Døberen Johan.nes'Ord: Se Guds
Lan'r! gih de til harn og fandt f han'r Frelseren.
Saa har de altsaa talt n'red ham om, d,em sel,r:
deres Synder, deres Svagheder, Ufuldkornmenheder, Fristelser og Kampe. Ikke orn ham (derom
talte han i det hele ikke meget med sine Disciple) ;
men just ved at tale med ham om sig selv fandt
de, huem' han tar.
Den, der slial finde Gud, maa tale med ham om
sig selv: sin Synd, Fristelse, Svaghed, Ufulcikommenhed, sin SjæIs Tilstand, sin Sjæls Frelse. Først
da finder du ham. Saa er dette Spørgsmaal: Mester, hvor bor du? da Indledningen til Frelsen
Sognepræst

Hans Thyge Jacobsen,

Dyssebakken B. Telf. GE 2364. Træfles bedst Kl.

1B-19

(Tirsdaq ikke).

Kaldskapellan Max W. Olsen.
Kongelysvej 5 B. 1. tv. Telf. GE 3673. Træifes
bedst KI. 12-13. (Fredas ikke).
Klokker RudolI Hansen,
Ellemosevej 115, Telf. GE 2A75. Træ{fes hver Dag
(undt. Torsdag) Kl. 10-13, Fredaqtilliqe Kl, 18-191
Organist Paul !Iam burger:,
IægerbakLen 7, Tell. Ordr. 5227.
Menighedsraadets Formand

:

Overretssagfører I{ans B redm o se,
Fragariavei 9. Tel{. Helrup 4854.
Menighedssygepl. Frk. E. RønnenLamp
Holst,
tsøgehøj 36, 1. Tell. HE 6719. Træf{es Kl. 13-1S.
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for ethvert lilenneske, fordi det er Indledningen
til at tale i Enrum nied Gud om det, hvorom alt
drejer sig: mig se1v, min SjæI og min Sjæ1s

tid, fordi der er for koldt. Ilvis denne Forklaring
er rigtig, skulde den jo være yderligere Tllskyndelse for os alle ti1 forøget Arbejde paa den nye

Kirkes Rejsning.

Paa Generalforsamlingen var Valget af tre nye

Frelse.

Nledlemmer

l{en foruden dette besternte Ønske ou at title i
Enrum nrerl Jesus har r1e to utvir,lsolnt riæret et
rurere ubestemt Ønske oni at lære ham at henrle
ved ai .se hum i hans tlugliyle Omgitelser.
Hr.illiet Slags Logi han irar ført disse J,Iennesker ind i, ved vi ilike nøie. Fattisi h.'rr det vel
r.æret. \ien det var huns Logi.
Hvor irælter ntan .Iesus hjemnre nu our Dagelr
Ih,or iogerer lian?
Il<lie i liirken eller Bede]ruset. .Den højeste har
aldrig boet i Huse gjorte rned }Iænder. llitre nær'
saa pragtfulcit bor han.

IIan bor i sin lleniglt,ed pna ethvert Sted.
Hr.or er der clog faitigt: luiter s1-ndige, fe;lfuide.
mangelfuld.e, snublencle

cg

i:rldi,'rt.Je -\lenneslierl

Tænii" at IIan bor saatlatr.

.ia. neiop saadln bol hrui.

llan5te sliLLiles

r1e

ior

er.

l'r:tstode.. r-lerai. JIelt

lr,:ede h:ur iiil;e nelop sita,.lrttt. liiittde cle. ilel s'lger etter Frelse ior delr,'s Siæ1. rilJlig^ Iil,Je h:'.nt.
Han bor jo saadatt, forcli. han er Frelser. Det er
iklie irans Ophi-rlCssteri. .Ju skel soge eftct. men
.henr .relv. -\1ert hnnt Iirtder rlLt l.r'.n i lt:rtts daqiice
lirrr^i';eiler'. l)el el hair retol,r ;ig ;r'i;. Iot-tr3-15

iiilie cvet' )it'iiiqhr.tleiis Riitahe,l: r-rr.ll trtPlr il:ll:
rilq-e. fiinrit du lurtn slei ili1it' ,1er. I)et eilr.lil
der l.ror'lirl]]ne forlrge a.lvolliet s()gelldt lietlllesLier'.

er: hlis

,rssirs. sar han

for er der ct

)lenighedr:n in,-lretter

iklie bor

,1,iuseu.m.

:ig ttt ' tr
i Ste'lJi

r-ler iænger, tuen

fuldt af Iiostbarhed-"r.

rler

orl tidligere

Beboere, men Reboertre ,ceh'
er cløde og borte for Iænge siden.
Her er Cet. ,-ilenigheCen skal prøve sis selv:

ntiurler

llar vi

ham hos os eller ej ?

\Ien ]rar vi ]raur. saa kan vi

nreC

al vor

-{.frnagt

og llinghed dristist siee Lil allt" Mennesker: jiot;r
og st - ikl-:e Apltalrissl?{let, tucn hltn, sont, bor
her: - jo. cgsua, Ophcldsstecletl .9e. af "Iesus
lirisfiis er kommet til I'crden for at frelse Syn-

derel Se hern, find haur her. og blir, hos halu.
Da slial vi og de, Cer liom her. se Himletr aabne
sie og (iuds Engle stige op og stige ned over l{ennegkesønnen.

Johannes Sthepelern.

Foreningen Dyssegaardsltirkens 0pførelse,
(lenerallorsamlingen i Noveml;er og Repræsentantsliabsmødet i Deceniber forlob prograntmæssigt. Desværre var det iklie saa rnange l{eil1emnrer, solrr ønskeligt. der havde givet illøde. X,Iat

hørte clen lrorklarilLg, at nlange X,Iennesker er
bange for at kornrne necl i .,KæIdeten" l.ed Yinter-

til

Repræsentantskabet en .af Begiven-

hederne. FøIgende blev valgt: Amtsraadsmedlem,

Telegrafist l'al,d,emur Chri,sti,ansen, Farver H. Bis-

cg Repræsentant
Førstnævnte blev

o,ger

Hartai.g.
paa Repræsentantskabets

Møde vaigt til dettes Næstformand, idet Provst
Schepelern, som siden Foreningens Oprettelse har
været det, nu ønskede at trække sig tilbage.

Vi takker Provst

Schepelern

vi er

for

hans mange-

glade for, at -A"mtsraadsmediem Vaidemar Christiansen vil træde ti1. - TiI
Bestyrelsen nyvalgtes Repræsentant Hartvig, hvorhos feru Bestyrelsesmedlemmet, som var paa Omvalg, alle genvalgtes: Forvalter H. Iqyd, Dispolent
C, -Appel-Lustrup, Monlør 0. A. Johansen, Glatrnestei [ri,tjof Eansen og Bødkerformand Erhrtrdt
aari.ge Interesser og

J

ensen.

YderHgere bør noteres, at Generalforsamlingen
gerrvalgte Gjentofte og Ontegns Brtnk som Kagseter
og statsautoriseret Revisor V. O. l{lsled og Bankfuldnrægtig G. Jess ti1 Revisorer.

Medlemstallet.
Indmeldte 1\{edlemnier: 1098 (sidst

1093).

Tegnet Aarskontingeni: Kr. 5507 (sidst 54!0).

I(ontingentgennemsnit: Kr. 5,CO (sidsi 5,00).

Medlemsliste ({ortsat).
Tørnrer Arne Rasmussen, Ellemosevej 4. - Fru
Lærling Hans RasmusDagny Rasrnussen, smst.
sen, smst.

Sko1eelev Grethe Ra§mussen, sm5t.

Grosserer -Frøkjær-.Tensen og Hustru, Lyngbl've j

298.

Særlige Caver.
(Indbetaii til Pastor Jacobsen).
Sejlmager Stoit, D1'ssegaardsvej 103, 1_0 K1.

-

Fru'lllilfur, Blspeb. Parka116 19, 16,79 Kr. (Tømt
26,79.
Kirkesparebøsse).
- Ialt Kr.
v. Konfirmation d. 6/10
Desuden i Kirkebøssen
Klrkebøssen i Juien: Kr. 145,68'
t946: Kr. 70.85.

-

Psalmesangsaftener.
Err Kreds af Nlen.nesker, som har efterkommei

Crganist Hamburgers Indbydelse til Etteraarets
PsåImesangsaftener, har været rneget glade. for
dis:e. Organist Hamburger har derfor lovei at- fortsætte

hei i Foraaret, saa ai vi indbydes tii

føl-

gen.de Aftener:

l,iandag den 10. Februar K1. 2C,
Nlandag den 3. Il[arts Kl. 20.
Jeg, som selv overværecle rrrsse Aftener med me-

gen Glaede, opfordrer

tiI, at man for sin

egen

Skyld slutter op orn disse Aftener.

Hans Thgge Jacobsen.
Menighedsmøder.
Der er planlagt føIgende to Menighedsmøder:
Søndag den 23. Februar Kl. 20,
Søndag den 23. h{arts K1. 20.
Endnu har det ikke kunnet lade sig gøre at faa

afialt, hvem Talerne bliver. Men

vi vil

fortsætte

den ved Efteraarets Menighedsmøder paabegyndte

Række af Emner fra Hedningemissionen. Der vil
saa lorøvrigt udgaa nærmere Indbydelse!

llar l(.

Olsen.

Hans Thyge

Ju,cobsen.
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At til,bede.

Filosolfen i(øn,i sagde engang om et lysende
Fvr, at dets Lys kun var et Lys, naar der var
Øjne, der oplattede det. - Ja, dette er rigtigt.
Lyset staar lkke og giirnier ud i Rutnmet bestandig, thi det er kun Lysglin'rt, naar det opfattes.
Dei l:liver paa en Maade gjort til Lys ved at opfanges. Og i Virkeligheden er llerrens Tale ligeledes kun ,,Tale", naar der et Øten, der hører.
Siger da du, at Gud ikke taler til dig, beviser

deite, at du ikke kan høre. Kunde du opfange det,
da viide du fornemme Guds Tale. Thi naar din
Be;n og din Lgcli,gh,eil" er oprigtig, vil Guds Tale
besiandig være hørlig lor dit Hjerte. Bønnen b1iver din uafladeiige Tankestrørn.
,,Derfor bør vi altid bede oe ikke biive trætte".
Bønnen var i Virkeiigheden Menneskets egentIige Funkiion i Paradiset. NIen hos mange gaar
den i deres Jordeiiv fuldstændlg i Staa. Den er
Evighedens Aandedræt, som kan tabes. Saadan
kan vi indemures i denne Verdens Funktioner,
at det biiver I aandelig l-orstand som at leve i et
I{elvede. Og imens fortabes gradvis vor Bønsevne,
for r.,i kan ikke mere bede, da vi il<ke {aar Bønhørelse. Og bønhøres vi ikke, da beder vi mindre.
Elterhaanden tlrages vi da ind i denne stedse fastere Kredsgang, at Flerren bestandig vil tale i,.
os, men vi har ingen Høreevne. Og saa kan vi ikke

laabes op. Var det mon derfor, Herren sagde:
Hvo, som har Øren at høre med, han høre. Thi

enhver Evne, sorn ikke bruges, svinder bort. l\{en
bedende l\,Iennesker bliver iklie døve overfor Gul§
Tale. Genreu Bourren besoger deres Hjerle Faderen i Hirnlen. for at det Iorud kan skimte dei
Rige, sorn skal komme. Og imens srnittes de af
Gud: egel Yæsen, saadan som Børn præges af
Tonen i deres Fljem. De ved godt, at Himmelriget ikke er her, men de tager Forskud ved gennem Bønnen at tale Evighedens Tungemaal. Og
nden Bøn vil deres Jordeliv være som et Ophold i
Ørlienen.

hnens renses deres Liv ved Hirnlens Kræf'ter.
For. soni Thornas af Kempis siger: ,,Jo mere du
r.ed Beslied med, desto strengere shal du dørnmes. dersorn du ikhe lever desto helligere." Derfor liastes Bønnens Stridsmænd under stor Vaande
besiandig dybere lnd under Tugt, de lever jo alle
unrier stor Trængsel, fordi de ved saa god Be-

slied og er clog ikke komt'ret Gud nær'mere. Men
de lever samticlig af Smulerne, som sendes dem af
Gnds Bord. Og clette er nok til at gøre deres Liv

til

Bon.

Blom Saloman,sen. Overlæret.

tlvad jeg siger e$ern rlut siger jeg

tll

alle,

Mk. 13,37.
Jesus oplevede stadig, at det kneb for hans
Disciple at blive frigjort fra denne Verden; han
maatte uafurudt kalde dem til Kamp, tii at se,
hvor mange Farer der lurer hver Dag, til ai være
paa Post og rnodigt prøve at gaa imod sig se1v,
ja, ti1 ikke at lade staa til og blot finde den nemmeste og behageligste Vej, men staa i aaben
Kamp mod den Verdslighed, der alle Dage vil
kvaele Guds Rige.

Denne Forrnaning

til at vaage blev alvorlig og
til at tænke paa, at

indtrængende, naar han kom

han skuide forlade dem, og naar han talte til dem
om de sidste Tider og sin Genkomst.
Ti1 hvert eneste troende lVlenneske oesaa i Dag
lyder Jesu Ord: Vaagl Ingen af os vil vist nogen
Tid kunne afvise dette Kald som overflødigt. Verden har stadig mange Slags Sovemidler, som det
er fristende at bruge, fordi det er lettere at slumre end at slaas; det er behageligere at lyde Kødet
end A'anden. Derfor er der en Bøn, som det stadig gæIder at leve i: Bønnen om den Helligaand
er daglig nødvendig Bøn, om det skal
-- jå, det
at vaage ret. Il*ror Helligaanden faar Magt
Iykkes
og Raaderum, gror den rette Visdom, og der alene
trives det frodige Liv med Gucl, som Jesus er

Vejen

til

og Næringen.

fra det høje,
hold med os et vaagent Øje,
vogt de smaa for FaIk og Høg!
Vaek de dorske, styrk de svage,
tugt de trygge, fryd de sPage,
sør os daglig Husbesøg!
Dan vort }Ijerte, Iøs vor Tunge,
saa vi bede, saa vi sjunge
yndelig t
*utulmebogen
Sjælesørger

'ut'

r{r.

2gB).

Saend, Bøgh.

En

Gudsfornægters opnrd,agnen.

George (llentenre:ru.,.cieu gatnle lllicer" lialtlet,
ir.-.rFli Stllt:it,iltisil'r''.rtt,iei i()ii'irle \'eri'ieirsiil'j'1.
:ri li i-t:sruii,-':ii:ill';rii-tt: Fte.ire. slilel' ir,'r :rn
Du.', 1!i29 til
'itr \-en Ilerve ioigende Brev:
,,I{ære Veni Jeg forlader snart denne Verd.qn.
Du ved, ai jee hele rnii Liv har spotfet Reiigit-rnen. og iiet;iiluirlle gor hele itrin re|ublikalslie
$arutiti. .ieg er nu blevet or,'erbevist om, at t.lei er

unniiiqi rt iri,-gge en S:rnrfuntisordning op pila
Va.ntro. I{r,is i-^s havCe lorstaret dette før. vilde
Jeg gir.er dig t'uki
ieg scnr du har,e r.æret l'ecle.-lle,ctitlttetrie
tiI Lært:
Iiet iil a'i olleniliggøre uit
lor det unge Slægtled. Jeg itnr lettei niin Satrtr.ittiehed."

En

Fritaenlcer.

ller lrar en ganmel

llusmand, som boecle

i

et

Iille i{us nede ved }'Iosen. Harl slrillede Fritænker
og sagde mange onde {.;r.i om Gud og Vbr }trerle
Jes,.rs. Jeg svarede sjældent mere end dette: ,,Ja,,
ja, pas nu paa ikl<e at sige anclet og mere. end

De lan slaa yed den Dag, De skal c1ø1"
Og saa hoin den Dag, da han sliulde dø. Hans
Sør'r kom løbende op i Præstegarden og sagde:
,,}-ar er syg og vii saa gerne tale med Præsten'"
Jeg skyndte mig derned. Han iaa i svær legemlig llilstand og aandelig Nød.
,,IJr. Pastor, jeg kan ikke staa ved, hvad jeg
spottende har sagt om Gud og Jesus. - Gud iilgive mig alt det onttre, ieg har sagt og gjort."
Det var io godt, at han l<om paa de Tanker. N{en
er dei alligevel ikke ynkeiigt at fornægte eller
glemme Gud i sine Velmagtsdage og saa maatte
tase a1t tilbage den Dag, det gælder? Var det
ikke bedre i Tide at handle efter Profetens Ord:
Ska,i ikke et FoIk søge hen til sin Gud?
C. Skou g u ar d-P at e r sen.
Jeg synes det.
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i denne Nat -!
Hvor lever der

Du Daare

Gudstjenester og Møder.

mange dumme Mennesker, der

(Arrangeret af Lægmandskresen).

snyder sig fra det største og vigtigste
- Sjælens
Frelse. De har mødt Guds Kald, de har faaet de

store Evighedsspørgsmaal ind paa Livet, de ved,
hvad de skal gøre, og de vil ogsaa, men bare ikke
nu - senere
- om nogen Tid - sagde en Dame
ti1 mig en Gang, jeg opfordrede hende indtrængende til ikke at opsætte, fortalte hende, at hendes Livs Punktum kunde maaske blive sat i Dag,

og saa var Frelse umulig. Jeg vil ikke
svarede hun. Hu,n død,e samme Nat,

i

Dag

-

En ung Mand, som havde ligeet flere Aar af
Tuberkulose, blev sendt hjem for at dø. Han vidste selv, at det snart llunde være forbi. Han fik
olte Besøg af en troende Mand, som vidnede for
ham om Jesus Kristus; men hans ForæIdre stod
Jesus imod og raadede Sønnen til at nyde Livet.
En Dag, da den onde og gode Magt stred i den
unge Nlands IIjerte, sagde hans Mor: ,,Der er
Karneval i Aften, du skulde ogsaå gaa med, saa
faar du alle de mørke Tanker ud af dit Sind." Han
protesterede kraftigt til at begvnde med. men
efterhaanclen fili trior overtalt ham, og i en Fart
blev en Narredragt bragt til Veje. - Den \at
*
d,øde

han

midt

i

var en Daare, der

Dansen sank han om. Mon det

døde?

Kzere Læser I
I Dag ligger Tilbudet i en Advarsel: Dri Daare.
i denrLe l{at kræves din SjæI af dig - tænli. on
du i Aften skal slge God Nat til dine kære for
sidste Gang
du denne Nat skal n'røde
- tænk, om
den brutale Fjende
Døden. BIiv dog hloe, inden

-

Natten kommer; giv Gud dit Hjerte! Lad Jesus
blive din personlige Frelser. da kan du med Frimodighed synge: Lad saa Dødens Time komme
jeg kan hilse den med Ro (Salmebogen Nr. 226) fordi du har oplevet
den Nat, Jesus blev forraadt
- da hans SjæI krævedes, blev din frelst.

Ejnar

N'iel,sen.

Januar
Kl. 10: Højmesse i

Søndag den 19. Jan.

gaardskirken. Pastor Randkær.
Lørdag den 25. Jan. Kl. 20: Bedemøde

i

Dvsse-

Kirken.

Februar
Torsdag den 20. Febr. KI. 2O: Fæl1es Bibelkreds
hos Hr. Fr. Hansen, Sønderdalen 34.
Lørdag den 22. Febr. K1. 20: Bedemøde i Kirken.
Kirkeug e i, Dg sse gaardslri,rken.
Søndag den 23. Febr. Kl. 20: Højskoleforstander,
cand. mag. F. Larsen, Hlllerød.
Mandag den 24. Febr. KI. 20: Pastor N. P. Sørensen, Vigerslev.

Tirsdag den 25. Febr. KI. 20: Købmand Chr. Jørgensen, Hillerød,
Onsdag den 26. Febr. KI. 20: Pastor Grinderslev,
HerIev.

Torsdag den 27. Febr.
Jensen, Tikøb.

Kl. 20:

Pastor Frøkjær-

Fredag den 28. Febr. KI. 20: Pastor Georg Bartholdy, Eliaskirken.

Marts
Torsdag den 6. l{arts Ki. 20: Offentligt NIøde hos
Hr. Geil, Sønderdalen 12. (Fhv. Kordegn Vaid.

Andersen, Dornkirken).

KI. 20: Bibeltime: Østre
Iireds hos Hr. Risager, Ellemosevej 52. Vestre

Torsciag den 20. X{arts

Bibelkreds hos Hr. Jess, Frænclevej 25 At. (Johannes 1. 1-18).
Sondag den 13. llarts Kl. 10: Højmesse i Dyssegaardskirken. Generalsekretær Pastor Erik Jensen.

Lørdag den 29. triarts

lil.

20: Bedemøde

i

Kirken.

For tunghøre og døvblevne
Iror tunghøre og døvblevne er der i St. Andreaskirken, Farimagsgade, Gudstjeneste med Lysskrift og Højttaler:

Søndag cien 26. Januar Kl. 14, Pastor Bang.
Søndag den 9. Februar Kl. !I. Pastor IIoImer.
Altergang.
Søndag den 23. Februar K1. 14. Pastor Randkær.
Søndag den 9. Nlarts Kl. 14. Pastor Holmer.
Aitergang.
Søndag den 23. Marts Kl. 14. Pastor Mø1lgaard.

Ansvarshavende Redaktør: Pastor Høns Thyge Jcteobsen,
Teller, Ifellerup.

