Dyssee[aards-

Kirken
Nummer

1

Dyssegaardskirken i Dyssegaardsskolen,
Dyssegaardsvej 26.
Højmesse hver Søndag KI. t0.
(Irræclikantliste

i

Aviserne).

Bibellæsning i Præstegaarden.
Deu forsie og lredie l'landag i hver l,Iaaned Kl.
20.,\.i1e er velliourne.

Frivilligt Drengeforbund.
Forrnand: Pasior Jacobsen.
Lecler: Iiloliker Rucloll Hansen.
(Program tllstiiles Medlemnrerne).

Gudstjenesterne

i

Paashen.
KI. 10: Konfirrnation.
Skærtorsdag Kl. 10: Pastor Jacobsen.
Skærtorsdag K1. 16: Altergangsgudstjeneste

PaimesønCag

Pastor Jacobsen).
Langfredae K1. 10: Pastor Max W. Oisen.
Langfredag Kl. 20: Roskildepassionen.
1. Paaskedae KI. 10: Pastor Jacobsen.
2. Paaskedag Kl. 10: Pastor l\Iax \V. Olsen.
Sognepræst

Hans Thyge Jacobsen,

Dyssebakken B. Te1f. GE 2364. TræiIes bedst Kl.
18-19 (Tirsdaq ikke).

Residerende Kapellan Max W. Olsen.
Kongelysvej 5 B.1. tv. TelI. GE 3673. Træffes

12-13. (Fredaq ikke).
Klokker RudolI llansen,
Eilemose.rej 1 1 5, Telf . GE 287 5. Træf{es hver Dag
(undi. Torsdas) Kl. i0 13, Fredaq tilliqe Kl, 18 -19.
Otganist PauI Ftramburger:,
bedst Kl.

Jægerbakken

7, Te1f. Ordr.5227.

MerriqheCsraadets Formand

:

Overretssagfører !I an s B re dm o se,
Frdgariavej 9. Tel{. Helrup 4854.
Menighedssygepl. Frk, E. Rønnenkamp Holst,
Bøgehøj 36, 1. Tel{. HE 6719. Træffes KI. 13 15.

13. Aargang

1. Ivlar:ts 1948

RAÅOrllJSl(O$IGERT
.fo,

0yssegaardskirken
Onsda.g clen, 21. April Kl. 9{l genoptager vi ilen
goCe Tredition rn.^d at afholde en Koncert I Gentofie T{oururunes smuk}ie Raadhushal til ForCel for
K irkeindsatrl ingen.

.,Altademisl; Orl;ester og Kor*' unCer LeCelse af
Kapelrrrester WuLtr:T lI eyer-Eadon rur,rder trted et
.\,Ia:seopbud aI 100 I'iusici og 200 liormerlietutner'.
I)et er dos- ikl<e alene dei store Antal, (1,3r'overre-rl;er: ogs:ia Cen lmnsinerislie iivalitet er hoj hos
ilctte ni:irulie Danniar'hs finesle -{ntatør-{Jrkest-^r
og Kor. Desuilen htr Opr:i'usottg,"r r:ed Det kgl.
'l'euter Erik Sjobcrg, eerr aI vor Opelas i,pperste
Krætier, lovet os sin \{edviriien.
Koncertens Prograin er valgi rued særligt Henblik pan, at ogsaa ,,aiurindelige" Jlennesher skal
liunlie Iorst:ra og g1æde sig^ over l{uslkhen. Der
inde'ledes rned Beeihovens Synrfoni Nr'. 5 ,,Skæbne,symfonien", en a{ ,Beethovens rnest skattede SirnrIonierr og kendt af næsten hvert -\{enneske. Den
li1ev j:ær populær urrCer Besættelsen, ford{ dens
floveCteura var Pan,sesign:rl for B.B.U.'s NyhedsuCsendelser. I)erefter fø19er -{atser af Rilns1i1'Korsakou,s rneuet populære Orkestersuite ..SheheLazade" sarrrt Polha og Fuga ai' \Veinbergers Op.
,,rrch*,aliCi". fornojelig, humorisllsk I'Iusjk.

I)el store og d1'gtige I{or vi1 frenrløre Dele rf
Dr.olahs ,,Stalrat maler" lor Kor og Orirester,
- et
smui(t og iorelalCende Stvkke l{usik.
Kg). Operasanger Erik Sjøbere vil glæde os rreri
en Rælilie,,rigtise" Opera-Arier.
Det bliver en Koncert. sour alle vii have GIæde
Vi skulcle gerne stadig torøge vort B5rggefond og
berier Den'r agiLere blandt \renner og Bek-^ndte for
god Tiislutning.
Biiietter å Kr. 2.50 vll ii1 s'in Tid kunne faas
hos l{omrunnenr Boghandlere, hos Præsterne,
Klohkeren og i Kirken.
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i

Slands, dyhe Hiertesuk Løn !
Saadan begynder et af Versene i en aI vor Kiri<es
herlige Paashesalmer. Det d5rbs Hjertesuk i Løn
det er et Særhende for vor Tid. Ikke et aI denr,
som ses. NIen Hjertes,r.rkket kendes aI vor Tids
Nlennesker,
- de har det netop i Løn, - rnen de
ltar det. - Det ved Fræsien.
Et andet Særkende for vor Tid er synligb. Det
er d,en uhyre Vrimrnel af Planer og Projehter,
Tanker og Teorier, Forslag og Forsøg, hvoraf Blade og Skrifter er fyldte. Det er altsarnnen
- rnere
noget. som tager Sig[e netelier mindre direlite
op paa det dybe Hjertesr-rk i Lørr. Prøv at læse
rlisse Ting under denne -{lrnsvinkel og se, hvorledes Hjertesukket er en Realiiet i vore Dage.
Skulde vi nu ikl<e fremfor a1le andre Ting vær.e
erige onr, at der er llun øl cneste Rtdskab. scm

kan stundse lljerLesukket.

;\It, hvad vi selv kau finCe paa som l,IiCier irnod
Hjertesukket, ,er jo udprungne af selve dette, er
derfor uanvendelige, naar det Crejer sig orn ai
faa det radlkalt standset
ikke biot bremset -men; bragt

til

-

Ophør.

IIer er der kun eet ,Budskab at lytte ,efter, naar
det lor et N{enneske ikke lælgere drejer sig om
Forsøg og Lapperier. ltlen naar det drejer sig om

at være eller ikhe være.
Det er Budsliabet om !'relserens Opstandelse frtt
de

d,ød"e.

Se, ilette BuCskab gaar Iøs paa Ondet

i

dets

Rod.

Det lian stanclse Hjertesukhet. Det hører vi klart

af det Budrsk;tb af Apostelen Peter, soln er en
Paaskehilsen, hvormed vi ogsaa vil hilse hveraldre her i Dl,s,segaards llenighed, naar vi nu trtter
bereCer os til at fejre Paaskens Højtid:
,,Lovet r,ære GuC og vor Herres Jesu Krisbi Fader, sorn udaf sin store Naade og Bartnhjertighed
har glenfodt os til et letende l:luab ved Jesu Opstandelse ira de døde!"
Iluns Thyge

at .alle Udveje er spærrede. Dør bliver et nyt Btrad
slaaet op, og det gamle er forbi, det er vendt og
Iagt hen. ,,Men GuiL, sont, er rig paa Barm,kiertighed,"
- en stor. ny, uanet Mulighed aabner sig,
efter at alle Muligheder var udtømt; en stor, straalende Frihed bryder frem, efter at du havde mistet alt Haab om nogensinde at undslippe fra din
Karakters og dine Forholds, dine Sorgers og Lidetrsers Fangenskab. ,Men Gud!"
- det h.avde du
ganske vi,st ikke regnet med før. Men det skal du

netop regne med og i,kke med noget andet ved
Siden af. Maaske siger clu: Jeg kan ikke fatte
det, jeg kan ikke mærke noget til det, jeg har endnu jkke opl,evet det. ,Def taler imod mine Ertaringer. Jeg er ikke anlagt for det fromme, det religiøse. Kort, jeg har ikke nogen Grund tii at indlade mig derpaa. Men ser du da ikke, kunde jeg
have Lyst til at svare, at Opstandelse er den Begivenhed, som der ingen Grund gives for, som

ikke behøver nogen Anledning, som ingen

menne-

skelige Anlæg, trr,faringer eller Oplevel,ser skal
imødekomme, for at .den kan biive sand. Spørgsmaalet er lkke, om du kan fatie det, om d.u synes,
at noget taler derfor, men Spørgsmaalet er, om du

har Friheden

tii

uden ,Grund og Anledning, uden

Erfaring, Bevis og Oplevelse at aande op i den
Haabløshed, det Mørke og den trængsel, som hører salrrmen med Liv € Død .for dig, og være glad
over dette ,m,er Gud".
- - fuørgsmaalet er, om
du er fri nok til at lade dit Liv tfive det Sted,
rhvor uden din Medvirken, ,skønt du er død i dine
Synder", tlet bliver sar.dt:. ,Men Gud,, som er rig

pøa Børunfit,ierti4hed,
- - -q, mere sandt end
din Syncl, mere sandt end dine Oplevlser og aile
dine Tanker, end alle dine Tvivl og Anfægtelser,

mere sandt enC Døden, Gravene og Helvede. Denne Frihed vil Gud skænke dig, Friheden iil i ham
at aande op, skønt du har tusindfokl Gr;und iil at
sukihe, til i Jesu_Sejrskraft at staa op fra de døde,
skønt du er en iSynder og d,ødelig. Det er Paaskebud.ska,bet.

.lucobsr:tt.

Lidt kirkelig Slalistilr,
I

Paashebudshabet.
.illen Gud,, sont er rig pau Barmhjertighed, hur
si,n store Korligheds Skylcl, h»ormeil, han e!skede os, ogsaa da ti tar tl,ode aed,»ore Otertræd,elser, leaendegjort os rned, Krzstus. (Ef.2,+

for

-6). - ,,llen

G ud,"

! -

Ja, der forkyndes

Op-

standelse. Der sker en np,- fri Begyndelse midt i a1t
det rlenneskelige,s Ophør. Iler aabnes en I)or. efter

Dvssesaardskirlien døLtes r ^\aret 19,17 86 (77)
iij Drenge og-10 Piger. i2 blev konfirrneret (J.1)
i)1 Drenge og 21 Piger. (i9 (61) Par blev der lyst
Ior, heraf viedes 29 (19) her'. I)er døde -14 l,Iænd

og 30 Kvittler.

Ll'Cnreldelser a-[ Folkekirken E,
Separalionslnæg1lnger 10, Skilsnrisseniægllnger 0. De I{irkebesøgendes Antal var

Indrneldelser'

0.

1689 (1610) og Altelgæsternes Antai i7i (674). I
Kirliebøsserne indkoru iir. 96i (1027). Tallene i
Parentes er Iorrige Aars Ta1.
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Foreni ngen Iyssegaardskirkens

N'Ion

Kontingentsennemsnit

5

Kr.

(Sid,st 5523 Kr.).

Kr.

Med I emsliste (fortsat)

Koncertsangerinde Fru Valborg Garde Jørgensen, Nyelahgsvej 83.
- Cverasslstent Svend Sevalclsen, Ordrpvej 98.
- Frlr. Inga Kø;bke, Dagvej
6.
Kommunelærer Lihr. Lar.sen, Hulkaersvei l-1.
-- -Fru Elly Larsen. sttst.

Særlige Gaver.

til Pastor Jacobsen).
Ved PaEtor Svejstrup: Grosserer Madsen, Evaldsgade 11, Kr. 50.-.
Kirhe,bøsse 1. Jul,edag: I(r. 3t1,44.
(Ind,betalt

helliger mig selv for dem, for
ogsaa de maa yære i Sandhed

>>Jeg

at

helligede«<
(Joh.

17,19)

.

Del er en qribende Hojtld over dette Udbmd i

vor I'relsers vpperstepræstelige Bon. Der -qiod lian
nogle Timer før KorsdøCens Rædsler. Han vidste,
hvad der vilde komme. Gans efter Gane havde
han gennemlevet det alt ured sin hirnrnekke Fader. Nu vtrr den sidste A1vor over ham. Saa indvier han sig endnu en Gang høitideligt til Fadeiens \ril j e og Slæglers Freise. l'or Guds Aasyn
lreiiræiter han. at han heit og ufolbeholdent vil
hen,ti\-e siu- selv til Federviljen
komme, hvad
- sjne
rler vilde I Og dette gør han for
Disciples
Slivll. .,lor at ogsaa rle rnaa være i Sandhed hellise li: ".

lor os jndviede Jesus sjg seh, tiI Gud;
h:rn q-ior-le rlet. for at ogsaa vi skultle blive eudinrlviede. Og hr:rd lndet er llallet for hver Dags
,,Nl[orgenvast" enC netolr dette. at vi - i Tillid til
.lesu sudindviede Oi[erdod
paany
- bestandig
.lial irrrlvip oi srlv iii et Lir i/,er,s
T,ieneite'?
En gudindviet Frelser utaa have et gudinvie,t
l)?sru

vi ru

-

det allerslørsle,

og-saa

ved Bønnen? Er dei alle de rnangloldige Gaver,
Gud giver den. der beder? Nej, dei bedste og

Medlemstallet.
IndmelCte lVIedlernmer 1106 (Sidst 1101).
Tegnet Aa,rskontingent 5545

0g dog

har faaet talt oli det allerstorste veC Bonnen? Ja, hvad er egentllg det rigeste

0pførelse,

rigeste ved Bønnen er, at den lører os ind til G-.rcI,
vor Facler. Del bedste ved llønnen er det. den
begynder rneil, inden vi overhoveJel har' bed't om
noget: Fader vor
\ri kan ikhe nøjes nred mindre end Gud selv.-.Vl kan ikke nøjes med trt faa
vote Br;nni:r hlirt; r,i kan kun nøjes nteil at viere
hos Gud.
Saadan er det med det 1ille Barn. naar det sli.i
ingenting har at bede otn: I)en lille Drens konimer llstencle ind i Far's Stue, rnens Fa'r sidder
ved
Skrivebord og egentlig ihke rnaa forstyrres.
'qit
,,Hva.d skal du, min Dreng?" - .,Ineeniing, ibare
ind til Fa'r."
Og saadan er det ured Barnet, naar det eli stor
Nød, at det slet ikke har Ord lor det, som det

trærger ti.1 at be.Cs orn: bare Cet at sidde paa
Fa'rs iinæ og græi1e ud ved hans Bryst
- bare
være ho:r Fa'rt det er saa trygt midL i Nøden.
Og saadiin er det ogsaa, naal vi voksne Børn
har v.eret hos vor hlrrrrnelsl<e Fader og bedt om
rroget. nren faaet Å.fslagl tii siiist har vi overvundet cs selv og lagt det altsammen i (iuds Haand
og ,cagL: Ske din Vilje, ikke mjn. Alclrig nogen-

sjnde kenCer et Nlenneske sig saa fri og glacl, saa
stærk og tryg, sour naar det er veget for Ciud og
har givet al sin egen \rjije og alle sine egrre Begæring-^r og Ønsker fra sig og har lagt det alt i (iuds
Ilaand. I saadanne Øiebiikke ved r,i,:rt Livets
llening oE Riqdon er rrt vtple overgivet Lil Gud,
og at Lir.ets alvorlig:te Kanrp er Kamlren lcl at
or-ergive os helt og meti alt til hatrt.,,I)r.r tnal ganske for niis- raaCe. qiv og laq, sorn i1u Cet vii, rilt

er Kærlighed og \aaIe. naar
rer ti1."

b-1ot Cie-

jeg

hø-

Bøn er først rigtig Bon. naar Llen ilil'e sa:r nteget
sogel Guds Gaver, sotn cien sø,r-.er [ind seh,. Det,
den fortabte Søn clemde i det fretninele T,and:

Elendighed tr:pngte tii, var io ilrlie ncgle flere af
Faderens Penge, rnen det val Facleleu -qelv: ikke

at far sin Faders Gaver, men irt være hos sin
Fader.

Det er Bønnens Storhed og Rigdorn og Naade:
vi rlatr være hos Gud, vor Fader. Ad Bønnens Vei
gaar vi derind. hvor vi er
- hos Fa'r - -

hjernrne

!

S:radan ]rliver Bonnens Naade et Forskurl paa
de safiges EvigheJ, naar vi altiC skai være hjeui-

me hos Herren, - der. hvor den Tak og Pris og
at stamme paa. bliver fuldÆre, vi her begyndte

Chr. Baun.
tonenrle 6q evie.
l,Ien Jesus kender vore YanslieligheCer og vor
Træghed. Derfor indviede han ihke blot
Skærlorsdag Nai
sig seiv til FrelserCoden,- men i
7 SVaf
Døden har han indviet hver enlielt af os til, for
Ticl os Evighed._at være hans Ejendoru; og ir",
---- I Spøf gSmaal,
rpAtt,
Gang hans Aand minder og modner os, rækker
han os nv lliælp til a;t føre et gudindviet Liv.
Det er N,Iennesker ef alle Aldre og af alle SamSaa være da ogsaa denne Dag indviet til hans fundsklasser, der søger iil Kirken, naar Klol<kerne
T,ieneste og oi rned denl
om Søndagen. De finder deres Plads paa
- Helligaand, til Guds kalder
de haarde Træbærike, fordi de ved, at de i Kirken
,,Ait i Kristu,s, ved den
Ære! Ait andet er for intet at regne i Sammen- kan finde noget, som de,i.kl<e lian linde andre
lig'ning derrued."
Steder. Hvad er det?
U. Skorg o u,rd-P et e r se n.
7 tilfæidige Kirkegængere fik stillet clet sat»ure
I'o1l<.
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llge Næring. sorrr jeg jlike kan ndvære. Kirke1or ntjg eu Forstnag af }limmel paa

Spørgstraal: tlv;rtl venter De. ll:rar De girar i
li;rtei? tll'a11 beivder det ior Detr at r'ære tueii

til
I

ga'ngen er
Jord.

Gudstjenesten?

FIel er de 7 Svar:

lta( tliut'( tt:

jl71tir.ple1t.'

Jeg venter

-.-etrter'

,lir:rt. i:rrr ilr...iorr -l<:rl
ue,rlieheCeu ir:rr' liclt

-ig.- trltr Jel )i"Jerlr:. ,\['tr-

som ..[el l-',-Jeli3[ :ri-

";tlJrLn
- og
Usikkerhel - 1u1rr del'
sreile: i Tiilene Uro
rlet O'rilr cS on HjæI1;en
otu
talei klart og aktuel[
clelinio-1. Dtl,r iin:ies liun iI(irkens Evanl]elitlul'

det liristne

e Ii orl,torr.t ssistent :
llrøC utaa rii have hvcr l)Lig lor at leve. Og Søtt,Lac"r. 1\Io.ie lueri Gul i l(irl"en er sorl Brødet for
ruiii u.i.rt.. I lirr'lierr løier jee n-l-rg. rig og qiad
lel ;rl sllulpj iitp I attCre qilde li ri'Lrlr til Lnvsang og Til'bed.e1se. Naar ie-l et.i-(lu'1lHus, sænirer'''rriin :ljæ1 sig neii i Gu'Cs Ord- og -Bø-ntren, og
l,næi"t i*1 verl ,1el helliUe \rJr'r'LrolJ. d:l r.l' i'3
hiernnre. iiel la.ler L,u I rtr.'l ttti{. ;'-rr rrril Iljcrl"
nieC fiud
.til
tor.1^*. nris. 1,1 1or hlert et Strndrgrnøde
at leve ior
n"^r: lås ir]eur'-nred nye Kiæfter
I{ristentro lLil i Livet.
L

tn,

kr inrle

i

-t{jrken at blive konfronteret nred

clet kristne uctskab saa karsk og salt og radikalb,
sont Jesus prædikeCe det. Jeg venter at høre. hvor'Jan Øiehtilikets Prol.riemer inaa ses i kristen Belvsnirru o{ at Jaa Hi:elp tii Kiarino a[ de 'Ian1ier,
.orrr 1"" - rotll eihvnj'i itri IPI lir:nkelr le \irnti^støder paa. Og jeg venter at opleve
.k* -- laqlig

.itq -Lt høre San'dheCen - ba,'rde
c,g otu Lirtd. Derjoi -venler jeg ikhe.
our nrig
- seiv
at alt stial væri: Folelser og Stetttninger' For

i Kir1,",,

l,iu

Iræl1esskab.

Saadal lød de 7 .Svar. Der kunri.e girre's marrg'e
andre. l{eC fælles for dem. der gaar i Kirke, er
det, ab de ved, det er Livets Ord' de- hører., Det
r,1I's{ge 11e Ord, sont er nødvend-ige for 'ai Ieve,

tordi de selv skaenker Lir'.

Hvordan vilCe De have svaret, hvis De selv val'

blevet sprirgt?

Arel

Paslor

Hieresen,.

Gudstienester og Møder.
(Ordnet

af

Lægmandskredsene).

-J'i ellemskole ele »en:
,l.o nr", i -tiirke for at blive lidt bedre af det;
on-i*n-ii*n*-er til rt høre liiisten Tale urere enci
ii,,''n,,.--r;;rnq ulll Ulon. iee ll'tr ReIiq'ion

April 1948
Kl. 20: Offentljgt ^Niød-e hos
lforsdag den 8. April
I{rI Frøkjær -Jensen, Lyngbyvej -298.
-Taler:

Siiolen.

hirken.
Torsdas den 22.

i

l'ensiortttistrn: l'lilar j.'e laar i Kirlie. v'.nler. jpl
ai leve
;i.";.""; irædiken, såm oprnuntler mig tilskfl
qlvc
hel o'r- lil al se hprr Iil Jet etig-' Den
og. ud
iiun ,""r.rigt Llv l,rad,e i D4g oe' i NIorgen.
jeg

o"lJl ct"u"i. og gør,:len dit, ga-ar jegberiget
ogsaa
Ii"nt'a*ttu GuCst-iciesten. ]'laaske kan
op"o, åi J"" Evangeliet at se i et nyt
i:å.r
I,vs, og det er sunilt.

"Bootrultl;Prrn:
Nlenneslie kan
fiiJtt.i. Foiket eller tlet enl<elte
os genrPlll sitr .Fol'kitken.
-åu" Den 3-it'er
'Forn-relsa,_sortr. vi stadig"nJrÅt"S;rO.t.
f,"r,i"f..
i"t'
i;;;,i;;- lil. For rrr:g oetsonli'.tl'n-r Præ'l'konen
Lrtttqer Lvino-eiiær ttlar
,ler lretr''ler
'S;;;h.tillrPil,
'xorrtnt
t me:1 den Hverdag' vi
i
1:;i,
li:ver

i.

tt t' sttle 3[e i n :
" a,r.ttttl, t";in
et
vikie et Liv uden Gud være solrr
i.;
l'r'''
Su-iL, ,,,1Årl nri. ,1, I *r' 1or tnis det .n.np'l*
HolJer trnkl hpr i Livet. l'or lrr':t I skttiJe J.e{ lr"':
det'sottt ieg ilili'
,iL-ri" i,ii" cl*d' og trtitr Sors'
dele rien rrred? Hau er hos utilJ i rnit
lr^.,:d. if*rii 'ii,ii
ou !rvor jee .el1or' l"'n' i'lt;;;. ;;; "t irl'"1't",
'i,ænstr.
tiI on l-løilrd"lrrn l
;;.,",,,[;- nurr. ioe
For uriq er, Kirke;;d Å;;.r, s;;; i'"s i Krrjien'
og >alttte'tn{ett' Evln-leli 'l og Åll'rgltt,rna"n "t-,"t.
tj" iilhe lpns :irrtvær ' len rrrrdei;;: i;,

11

k.

Sognepræst NygaalC Andersen,

Skt.

Auril K1. 20: Fælles

Jal-obs-

Bibelkreds

hos Hr. Frokiær Jensen 1-\posllenes t'ernin-

ser KaP. 12).
torsåae aeir ZS. April K1. 20:

Fiifu fra

D.IVI.S. Møde rned

Nlissionsmarken hos

Hr.

Frøkjær

Jensen, LYngbYvej 298.

M.j'

9. hlai Kt. l0: Hojrrre5-'o j l)r'ssegoarJ;:onJas,len
i.iit en. Præ''i il<rnt: Gcneralsckrclær Paslor

Erik

Jensen.

13. llaj 1(1. 20: Oiientligt^ilIøde hos
Tor.åus-din
- I{.] Frøkjær
iensen. Lvngbyvej 298' Taler:
Pastor enterilr,rs \\-esthausen'

tnr..laq .lel 2;. liri Ti1. 20: Bibeltime:

Østre

Kre,is lros Hr. L,ri,JL,1'. "Uerianvej 2l'
li.site Krerls hos Fr-r'r Erverisel, SønderCalen
21. (-\postlenes Gerninger Kap. 13)'

?

Juni.

Offentligt Mød'e hos
Torsdas
- "- -H;: den 3. Juni lil. 20:
Fiøhjær Jensen, L-v:ngbyve j. f.9S' Taler':
irq,,re1,,'æ., Geors Bariholdy' Eliaskirken'
sn"iog--dJ,i 1';. ,lunii' Bibelkredsenes Udflugt til
Tihøb.

KI. 20: Fæ1ies Bibelkreds
Sønderdalen 34' (Apostienes

'r^.<,4ao
' -"h;i dpn 17- Juni

r'* rt.r..,',.

Gerninger, KaP' 14).

AnsvarshavendeRedaktør:PastorHansThygelaeobsen.
Teller, HelleruP'

