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- rent bortset fra vor Forr:emmels,e af Tide,ns }Iast
- bl'iver veC med at være saaCån, at et
nyt Kirkeaar
oprin.cler, at det paany og paany,
Slægb efter S1ægt, bliver Advent os Jtl iEen?
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Gud,

Din Trofastheil naar dine Skyer."

- Saimebog )lr. 6).
(iud,
er
som opretholder sln Kirke
(Ingemann.

tjent Schmidt.

Residetende Kapellan

542).

Jeg kender ikke noget andet Svar end Salmens:

13

i Dyssegaardskirken. Forstanderl

Nr.

HrnorCan gaar det ti1?

(Program tilstilles Medlemmerne).

Sognepræst

Ja, det er ogs,aa for-

bavsende, saa hurtigt sorn Tiden gaar. Hvem som
helst, 'd,er er korn'rnet lidt til Aars. kender ikke
Forundringen herover?
Sorn listende svinder og ,snigende gaar?"

Den anden og fjerde Mandag
Kl. 20. Alle er velkomne.

Søndagsskole hver Søndag Kl.

13. Aargang

Advent igen !

Dyssegaardskirken

(i

1. December 1948

l'rofa,st

paa

denne s5.ntrige Jord. Trofast er Gud. som vedstaar
sit Ord orl S-v-ndernes Forlad,else og evigt Liv i
Jesu Iiristi )Ienighed. I'rof ast er Gud!
Er ogsaa vi trofaste? Forbliver vi i vor Daabs
Pagt. saa at vi altid vedstaar vort l(risiennavn? Er
r.or Sti til Narlverens hellige Handlirg klar og bane;t, eltrer er den tilgroei af Forglernmels,es og Forsømmelses Ugræs? Er vor Plads i Menighedens
Forsamling sonr oftest tom
- eller hvordån?
Haanden paa Hjertet! Lad os modt,a_ge Budskabet
om, at det paan!- er Advent, som e.t Kald til Sel,vprø,velse overfor dette: ?roføsf er GudI Hvaid er
vi?
Je,g ønsker for os altre i Dyss,e,gaard Sogn o,g Me-

nighed, at det nye Kirke'aar, solm ,nu oprinder ved
Guds Trofasthed, maa blive os til kristelig Fornye,lse og Opbyggels.e i Aand og Sandhed. Lard os
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paxny og paany mod'tage Guds Orrd ,o,g Sakramene,t taknem,rneligt Sind oiq med et ,rofos,
Ilans Thyge Jacobsen,
H jertelag.

ter af

Sognepræst.

"Hil dig, Barn i

Det er et stort Gleedesbudskab, som iy-der til os
i Aar'ets mørkeste og ulesL triste Tid, 'det gamle
oe dog stad.ig rige nye BuJskab om Jesu. ror Irrel-

nu

sers. Fødsel

a1l'e

mei os For'tvivlelse. Ikke mere Angs,t for deres
FremtiC. so,nt blev ført bort el1er for 'deres, 'so'm

aldriq kun vi:1e, Jtvnd J4orgertJ,rgen brineel'. Og
endnir støn'e: Ii<ke mere Svn'd. Intet mere, som

[irLd. Brudgc'mtnen kom'mer for 'at
hente sin EruC t'i.1 Cet hele Samliv, s,om er vor Besterrunelse, sliabt som vi er i Guds Billede.
lien dei er en mørk Tone 'ogsaa i Evangeliet.
Døren b1,ev lukket, og der var dem, som ikhe kom
lled. Døren blev lukket, og de maaiLe blive u,den*
,tor. Lad os ikke skyde Evighed,salvoren borl Der
er noget, der hedti6r: uden for en lukhe't Dor i

kan sliille fra

alle rarls frelste.
enkeltvis. Der er Abråh,am, der be§totl Troens Frøver. Davjd, som allere'rtre' her rnaaed'e langt i Lovsangens Kuns,!., Der er
Iiclen for

Lad

oLs

Dø,ren

er

kun tænke paa

He,rrern og

rcle'm

Esajas og J,ere,mi:rs,-som her blev behr.ndLet

Betlehenis Stnll. Dei er ,ute'l Hen-

vi nu snart igen
,iulen e1 iioururet rlel Solhverv lor
Hjerterne bange -- (Nr. 123) . Vintersolhve.rvet'er
jo det store afgorenCe \-enlepunlit i Naturerrrs Liv;
nu bliver de'i ikke tttorliere. 1]1en nu er \{ørke't
igen overvrrndet, o,g det grar atter fremad mod
Ly'set og Livet,s Uiliollelse. Et tilsvaren.Ce Vende-

silial synge:

f ing L tir.e ni-e. Ikke mere Krig. Uret og Lø19n, Jam-

Evished.

i

bl,ik paa denne Begivenh-"d, at

Brudgommen kommer !
Han kommer! Og naar han kommer, skal

Krybben lagt!"

i'trde,

men ,alti[ -q,aa fremad med ]evende Haab. Os der
er Peter, 'sotn nu aldrig tnere skal ko,mme galt afsled og aldrig rnere miste srn Hetre, soln lll "tskede."Og Pailus, so,m stred S!1i{9n. og vandt Kronen. O,s ål;te de mange fra de 1900 Aar, der svandt
siden ijrudsommeinrs første Komme. L'ad os tænke
p,aa dem eikeltvis. Du tænker maa-qke paa en Faåer ell,er MoCer. en Søn eller D,atter 'eller en kær
Ven, sorm holdt ud, ,tiI Strid,en var stridt.
IJe er derinde, tig Dør'en blev lukket. Hvor skal
din os min Plads irær'e? Imdenfor e ler udenfor?
Hvor Å,maa dog alle de Tirng bliver - trods alt -.
sorn vi dag[,g" er optaget af, sammenlignet med

delte ene: Indenfor eller udenfor.

Ja, ,men hvad kan je,g bygge mit EVighedshaab
paa? Kan jeg bygge paa Daaben? Nej, der er man-

ge døbt,e, som ikke 'er rede. Kan jeg bygge paa
korset? Nej, m,ange gaar i Mørke og imod Mørke,
trods alle Straalerrne fra Korset. Kan jeg bygge
paa, at iee blev omvendt? Nej, Ornvendels,e er en
nv BegynCelse. Men begyndt ,er ikke ,endt. Er der
da intet, s,om kan gøre sikker? Jo, saa mange som

drives raf Guds Aand, d.isse er Guds Børn. De ikke
blot var det erngang. X{en de er Gudrs Børn.
Og hvorhen drives vi da, orn vi drive's af Guds
A.and? Vi 'drives ti1 Omven.Celse, ikke bl,ot een
Gang, ,men iil dagl'ig Omvendels,e og B'od, og vi

drives til ,K,orset. Ingen kan blive staaende alene
borte fra ,Gud, om ,man af GuCs Aand er drevet
til Anger. De angrende maa find,e Til,givelsens
Sterd, derfor drives de til Golsatha. Ei er om m,an
vil: Den, der drive,s af Guds Aand, føres tilbage
til sin Daab. At omvenCe sig er jo at gøre Alvor af

sin Daab. Og s'e, nu sker det vidu,nderlige: Den,
som af 'Guds Aand drives til Omvendelse til Daaben og ti ,Ko,rse,t, kan bygge paa Kristus, s,aa lad
kun Råa,bet ,ly,de: Brudgommen kommer! Da er vi
red,e ti1 at gaa meC ham ind ti1 Bryllup.

Holger Sørensen..
SogLnepræst, Hør.sholm.

punki indenfor N{enneslieveileuen liavd'e de fro'mme,i den garnle Pagt liense se: hen ti1, uden dog
at faa deres l'orr.ent.ninger opll'ldt. Det var end,nu
ikke Tidens Fylde; rlen ind:ret Icrst, da Maria
fødte sin førsteløCte

og

1:rgde

Plads

ham

i en

i en Reiststald. svøbhe ham
Kr1'hbe. iordi der ikke var

til hant i selve HerbergeL.

var dei blevet Jul paa ,.orlenl Og del staar
o,m Nlarkens Hyrder, at ile tiiikeJe Gud, da 'de
fik dette B,arn at se (Lk. 2. 2r)). og Øsierns Vismænd korn og tilbad det (11t. 2. 11). og den gamle
D.a

Sim.eon tog Jesusbarnet paa -.ine -\rnte og ud,brød,
at nu kunde han dø tled Frel. lhi rtu havde han

set Verdens Fre,lser (Lk. 2. 2;-31).

Men Julen ,er il<ke Stemnit.t{rr og konne Ord.

Det er den desværte blevet ior nlrlge \lennesker;
derfor blriver Jul.en ikke noget r.rkeligt og værdifuldt tor de,m, ikke dei store :oihrerv i deres TiIværelse. Og det har r"i dog alle sonl 6n Brug for.
Vi lever jo under ForliræniieiigheCens Lov og kommer atter og aiter iil kort over ior ldealerne, saa
sandt som det gæICer. at 1et gole. vi vil, det gø'r
vi ikke, rnern del onle. r'i ililie vil, det qor vi (cfr.
Rom.7, 19). Kor,t sagt. vi lerer 1S!'ndens og Dødens Verden. IIen de det hler' .'ul paa deme mørhe

Jord., da Je,sus. vor Frelser. blev født, begyndle
en ny Tid for fienne-.liehelen. Thi Barnet blev
ikke l,iggende i Kr1-bb:r. H:ru volised'e op og øvede
,den Geinlng, han r.tr ',rlset til. Han s.agde om sig
'selv:,,l,Iernneske-rotrtrlu er ililie honmen for a't
Iacle sig ljene. -ten ior zrl tjene og lor at gir'-e sit
Liv iil en (ienlosning 1or Intrilge (NIt. 20, 28) ; og
videre: ,,,)eg er \-ei,1.n-. L1-s: den, som kommer tLil
mlg. skal ilike vln-lre i llerkel, men have Livets
LyÅ" 1Johs. 3. 12). t.t3 feil sit l{ors kun'le han, før
han døde, riige: ..Dei er fuldbra'gt!" (Johs. 19, 30).
H,an, hr"is Fodsel:ie.rt vi ieir,er i Jul'en, blev vor
F'relser. I hant hrtr Lvs'et lra det høje besøgt ors
Ior at rqkinne ior denr. sout s,idr-[er i N{ørke og i
Døde1s -§]ii'gge i'or ai lede vore Fødd,er inC paa
F'redens 1-s1.- iI-li. 1. 79). Han er vort Haab, vori
Liv og vor Frel. I)ei er derfor, vi,skal være gl,ade
i Julen, iordi Frelseren blev født .til Verden og
trevede iblandt os. Lad os da, naar Juleklok,l<erne
begynder at kirne. ai hele vort Hjerte synge:

,I(om, lad os gaa med strille S,ind
Som Hyrderne til Barnet ind,
NIed G1ædestaarer t,akke Gud
For Miskundhed og Naadebud!n
Maa W.

Olsen.
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Iulebudskabet.
Verden ,han tit no[< sLige, hvad d.en i vore Dage
rnok har sagt. at de.t er kun et Æventyr, de
samle Krislne ]rer l'orlalt onr den .lesu Kr,i.sti FødseI, de tllb,ail scrn (iurCs 6nbaarne Søn. kun et
Æventvr ligesorn ile maneloldd,ge, He:lningerne forillte om de \riiCundere, sorr :kate vel deres He tes
og HalvguCers Fødse1. X,Ien hrraC Verden endnu er
langt fra nt kunne iiorklare, det er Varighedetr oq

tit

Y,irlin,inqen al' r,.ori iul.eevangelium, som-ikke l<an
nægte,s, og s.oll aabenbarL hær,er det saa ho,it over
Fle:hiinge,rnes Fabler og Iiyther, som I{inrlen er
over Jorlen. Nei, den unægtelige Kendsgerning, at
,ntedens alle andre For,Læ1l,ina.er orn Gudesønner.

folle af I{vinler, liiuger begi.:ivei i gamle Bnger,

liun ti1 Lrtter ior Bogorme. s,e, da gaar Jul.eev-langelie,t our Enqlen blanCt Ilyrderne og om Guds
Son i I(rvbben ,fra N{un,l til l{un..l paa Jorden og
skaber Juleglar.Je, og det ikke ensanq hos Jø,derne. d,et Foik, irvem Daviils Søn og Dnuids S,tLrd naturl,leL tLilhørte, men hos Hednineerne, soln over
Barnel. fø,dt i Behlehem, XI:uias sori i Krvbben 1agt,
h_3! fot 1ænge siden slemt deres eqne Helte og
Heltiniler

denne unip,qtehiEe Kend"rg.erning lader

ikke engans
forlilare bort deraf, at Foitæll,ingen er sanf, Histor'iei ,thri hvor megen SandheC bliver iiike gle,mtl S.:a d.et r,rilde sj.kkert ikte have
glaet JuleevarnEelliet be,dre, dersom det ikke havde
heft no,-alet udødeligt ve.C srilr, sotn trodsede Ti,jen,
Qg som forpl,arteJe JuleslæCen fra Slægt til Slægt.
Ja, r,ri, som erndnu tror paa Frelseren født i Dallids
Stad, 'vi sige;r trø,stig, det var efter artrIe TiCers Ersi:q

f:rringer unnulrigt, a,t Julen rl<unCe naa til o,s med
"cit Iorunderlige Evangelriurn, ders,om der ikke fra
S1ægt tiI SJæst havde være't ,en Guds Engels Røst

i Cet. -som-glæ.Cede Menn.eskehiertet, ,udgaae,t en
himnielsk Crlens aI ,d,et. som omskinrnede de troenle og r.iste dem Glrimt .af Herrens Herlished.

Jr,rlesl:pletr er r,.cr Aftenrøde, der ov-ervinCer Nattens ForIærr1e1se. Paaskeglæden e,r vor llorge,nirr-1. og Pinseqlæ.:1en er vor N{riddagsjubel mecl
glo,lenle Tnnger.,.ler gennemtoner Hjertet solm

til Herberg baade
lf. f'. S. Grundtai.g.

den He11is:randr 1iernpel. beredt
Ior Faderen og Sønnen.

tænke sig ai bær,e ,en Indsamlringsliste rundt fra
Hus til Hu,s paa en af vort .sho,re S,os-nrs mange Veje,
bedes ,mran snarcst henvernd,e sig t,il S^o,gneprærst,en
(Dy,srs,erba1<ken 8) erlLler paa K,ir[rekon'toret, Eli,e,mos,e,

v,ej

715.

Og tril

a11,e

Blradets Læs,er,e siigrelvj: ,l,ag uel, imod,

lnd,samlerne og gi,- en god
pl,e

jens J uleuddeling

!

(]me til

Jl[.enigheils-

t'IøDRAABET!
, Der er .notk ztif Ting ri Nlenneslkeverd,enen, sotrr
lior det en.-kelt,e Nlenneske han føre h.elt der ud,
hvor man fø,ler siq total hjæIpeløs, ja s,ara hjælpeløs, aL .det nu rmaa erkendes. at hvrls ,ikhe en stå:rker.e \,Ia,gt nu gr,iber iind, s,aa Eaar ,ntan Lril Bunds
i

Fortl,ivletrsens ltund,løse Dyb.

J'j,erndskab og Spot, SygCo,m, illod,gang

og

Savn,

Afrnagt, Nederlag og Bundethed ,i Syndåvarier, Bevidst'hed om iorfærdend;e Skyld, Møde.t rmed Døden
jo. cler er ,mere end nok, ,som kan faa et Mern-nesl<.es
SelvtilliC t,il at vakle, os srorm f,aar Mennesket ,trii art udsernd.e sit ,,S. O. S.-Signa1,,, for nu kan
det .ikk^ klrre del selv mere.
D,enne

lille

Artrik,el skulde særlie h,ave Adress,e
nu qalr rundt ,med Problemer i Sindet, som knuøer ,haar,.C.t. som har skabt
Angst og Foltvivielse, s,aa man nu næsrten hverken
veiC uC elrI'er ,ind. Hør nu e,ngang! du som har S,org ri

til hver

de,n Læ,ser, rsom

Sinde: der er een,

s,o,m

hår Suaret paa alle

f6,r-

tvrivlede Xilenneskers Nødraab. ,GIIDl Hans Svar sr
Jesus ,Klistus, Verdens ,oE d,et enkerlte Menneskes
e,neste Frel,ser. Har du venCt dit ang'stfylrtrte Sind
,tril ham? El}ers skulil,e du gøre det iru,-o,g dru vit
kom,me til at erfare, hr.ad Tusinder l1"kkildgt har
erfaret, ,at ri ham var der baale Kraft tri,1 at kotnme
igennem aJt d,et svære. naar rd af ærlrjse Hjerter
bad harn deroqn. og i Tro,en paa harn vår de,r Udgans til en Tlilværelse, htror Ang.st b1e,v af øst af
Fred-

Guds udstrakte Haarnrd
var d,e,n, s:o,m greb
- det
efiter P_eter. da han b,egy,ndte
at synke i Genesaiet,ssøens Bolgerl ilet va,r den sanme Haan.C, som hin
Rør,er paa Korset greb om, da Vaindene var ved at

lukke sig over

hanrs Hoved; d,et ,er den satlme
rsyniers ,at synke dybere og
Fortrvivlels-.ns s,tor,e Dyb. liar Brug

IIaand. som du, d€r Inu

Juleindsamlingen.
\aar dette 1æs,es er vi beeyndt paa December
JulentaoneiLenl Vi karn tælie Daeene tril vi rigeur skal

svrrgc' ..Dct kimer nu

Derlor bliver

ventninsernes

til Juletesl-.

Deoe,mber ,Forbereile,l-sernes og FarMaaned; ,thi vi ønsker os jo aL1le en

g1æ1elig Jul. NIen mridt i l-or ,,Juletravihed* rraa \ri
nu ikke glem,me, a,t d,er er ,manoe X,Iennesker, lor
hvem Julens Nærhe,C er ,en K[,Ide tdrl store Bekymlinger. Det er a1tre d,e syge, d,e fa,tiige, de ,ensomme.
D,er bor ogsaa s,aa.Canne her i DysJegaard So,gn og
dem virl )ienigthedsplej,en gerne hjælpe ,tiil ][d,t Ju]e:
glæde. \Ien for at blive i Stand d,erti1, ,rnaia NIenig-

hedspl'ejern have Penge,

og

d,erflor vitr

vi

meld

Justi tsmLinis,ter.ie.ts Til,Iad,ei,se ri Be,gyntrlelsen af Deoe,mber \Iaaned foretage en Ind,s,årnltin,s ,td[ F,ord,el
lor.r-or .\Jenighedspiejes JuieudJel,ing. V,i har imidlertid
i Øjeblikket ikke trilsiraekkel,i,i rnanEe Lis'tebærer,e. Derso,m nogle af Brl:,dets Læ,serle ku,nde

d1'bere ned ri
for.
Saa gr.ib ciog 'd,gnn,s ['iuds ud,strakt.e

su,s.

Du har

LLov

Haan ri Je-

tril det, Io,rC,i dtr enEans blev døbt

lil :rt \-ære hanrs Barn. ItrLrr alt Cett,e meC GuC og
harns Frelse ,i Jersus Kristus end været dig deii
mest ligegvJCdge af al,t: du har Lov tril at vende dtig
lil harn i al djn Hjælpeløshrd og bede: Frcls yn,ig
Gud, lhi Vandene naar mi.g til Sie.len (ps. 69, 2i.
T,ager du iim,od d,ette Raad, vii de( o,srsaa blive

dtin tykkerlige Erf,aring,

ai han har Hjælp-ogsaa for

dtine tyngernde ProbÅermer; th,i hvert d,et-Måne,ske,
sorn ri T.ro grib,er ,o'rn GuCs udrakt,e ltraand. skal
opleve, ,at lnans Haand kan holde os oven Vande. Og
tager Gud oi
laar Dagen kounm,er diin sid,s,ie

d,elind, hvo,r Vandene- alrdrig m,ere-skallnaa os.
Send du ,Ctit Livs NøCraa-b t,il hann. IIans Løfte

gæld,er ogsaa dig.

Jørgen Larsen,
Sekretær, ,Bethesda".
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Gud begynder forfra.

Forberedelse.

,en mærkværd,ig
Engang fik
Befalting fra,Gud; h'an skulde gaa ned i By,enrs Arbe,jdrerkvarter og hen iil Potiermagerens Hus. Han
gik flnridlrertdd derhen og 'garv si,g til at betr,agte
,Pro,fe,tern Jereimii,as

ri Polle,mage,rværkst'e,det, - og der var
ri, nemlig
her 6n Ting, som han ,især b,ed Mærke

Arbej,det
,d,ette,

,et Kar antog en skæv Form, ,saa
'at niaar

-

for at ,smide det i Br,okkas,sen - begyrndtte
Polte,rnageren forlra med det samrme Ler;
Og naar
et Kar, han arbejd,eil"e m,ed,, mi,sl,gkkedes, beggnd,te

i

Sl,e.Cet

han

i,gen.

(,)g prludrsre,iig gaar det op

for Profeten, hvorfor

Gud hrvde beordret ham derhen. Han vllde vise
h,atn noge,t vigt.iq[ , s1lgsnnenr. For Poti,temagerens
A,drfæ,rd var jo ei Bi i,ede paa Guds -q,ind,og Handle'
rnaade overfor NIennesrk,er, tBesø;ge't hold,t .:Lemne
korte og goåe Prædriken ,for ham: Nnar et }I,enneske er kounmet biort fra ,Guds V.ei, ,naar de'b ;misIylikes, saa begynd,er Gud, farfra.
.Komm,et

bori fra

ges H,i,stor{e?
Kommet b,ort

paa Guds Vej,

Gud,s

Vej - er d,e,t ,ikke

man-

fra - ja, ne,top, for ,engang var v,.i
staa isandt vi ii Daabern brl,ev hans

Ej.endom. ,Men nu har han nraaske sagt: Gud, ham

har vi ingen rBrug for. Eller man syne,s rlnaaske.
,el,}er meat han har været haard rog ure,tfærdig

- ham.
i a1t.Fald: færd,ig med
erfarrer ,man nroget af, at erns L'iv misIykke,C,es, For saadan gaar de,t; uden Gud bltiver
Tilværelsen saa underÅig II,ad ,o,g form,aalstløs
- og
ogsaa glæd,es;løs.
Hvad ,saa? !'erlvom 'vi rmener os færdfge med Gud,
s,aa er h'an ikke iærd,irg me,d os, men villlig tril ,at
bergvnitre forfrra. Han slaar ,ikke ltrarandern af nogen,
bl,iver ikke træt,af os, siiger;ikke: Nu kan det vzer,e

Ailvents,triden er Jul,ens F,orberedteils,e. A'dvent be-

ty,der: Itrerr.en 'komrner. Ug Julen er Festen for at
Jesus kom til Jord for ut frelse Syndere,.lrlter
,staar vi ,over'ior d,en dejlige Jul. Lad rda J,esu,s blive
,d,ig,nærl ltran kom jo ior at give os s,in bedsfle Gave
,selv. Kom h,am da ri,mød,e nned Tro ,og Tak og
-givsig
ha,m tril ,Ge,ngæId det han helst vi,I have
- d,i,g
s,erlv I

Thi Adventstiden ,er ogsaa ,en ,gam,mel ;kirkeLig
Eodstid - og Bod v,ii for os si,ge Omoend,else. Jesus
kom lror 'at kalde os tfl O,rnvend.else. Sraa gem dig
dkke bort, m,en lad Jiesr:s laa sast d,e,t ,i diit Hj,erte,
saa det o,gsaa for dlig bliver lev,ende V,irkelighe'd;
a,t os er en !'relser født. De der gemmer srig bort,
,er d,ern, der mere tror paa derers egen svage Kraft
ond paa 'Gud,s Væld,e, im,er,e l),tt,er tdl clem, der jk,ke
kern,der Gud, end t,il 'de sarnde troende, der ,har e,rfaret Gud,s Naad,e o,g S'andhed. Det er dem der
irkke tør vove Tro,ens Sprin,-q og ihk,e tør s ipp,e
d'eres Synd. Lad os ,ikke r'egnes blan,C't dem! Men
lad Advent personligt for dig betyd,e dette, at Jesurs rkomrmer tril ,d,ig, og rdtl bliver hans. Da skail du
indse c9andrheden af d,et ,gam.le Adr-entsord fr,a Johs.
l. 12: ,rSaa rna,ngel som tog i,mod hu,m, dem gau
han Magt ti.l, at bl,io'e Guds Børn".
Pastor E. Strengberg.

get uoprlnæ,rksom;

MøDER

S,anntdrdig

Lnok. Nei, han b,e,gynd,er forfra; han kalder p,aany
ad os gennem sft Ord
- el]rer ,g,ennem Giæde,r eller
,maaske Sorger. Ilan opgiver os aldriig, for han eIsker os m,erd en ,evig Kærl,ighe,cl. Aldrdg ,er dret harrn

lieegyldigt, orn et Menneske ,er komrnet rbort fra
ham.
Saa ii,ad os d,a, hvor langt

fra

vi

,end

har

\rære,t b,orle

Gud, rikke lade ham kalde .forgæve,s ,ad os o,g
rind,byd,e os t,il at ,leve med i hans NIeni,ghed. Vi kan
- hvor ian-gt vi end h,ar vær,ei borte :irygt vende
ors imod harn, for det s,t,aar ulokkeligt -fast: Gud har
Sind til at begynde forfrra, j,a, d,en, der komrner lil
haim, ni1 han .ingenJundre lkast,e ucl.

Mød,e

hos Hr. Frøkjær-J,ensen. L1-ngb1-r,ej 298. Tal'er:

Paslar Westhousen.

Januar 1949.
'Iorsdag d,en 13. Januar Kl. 20: Offentlfgt Møde ri
Dyssergaard,skirlien. Pastor T hormann for.tæ[Ier
om San,talm,issionen os viser ,I'[lrm eller Lysb,ill,ed,er.

Torsdag den 20. Js-nuar Kl. 20: Bribel'ti,mre.
Østre KreCs hos IIr. Drickmeiss, Steindyss,evej 6.
Vestre Kre.Js hos Hr. Roer, Emdrupkæ'rvej 14.
(Apos,t. Ge,rn. Kap. 18).

Februar f949.
Torsdrag d,en 3. Februar Ki. 20: Off,entd,igt Møde
ho,s Hr. Frckjær-Jens,en. Taler: Pasltor Bruhn,

Sct. Thonas llirke.

Og ,er vort Syndernlaal end ,stort,
er Guds Naade,
h,ans giæ,rke Haand, sorm ail,t har gjort,
kan vel ors fr,i af Vaade;
hain er d,ern go'd,e Hyrde, sorm

Torsdae den 17. Februar K1. 20: Fælles Bibelhred,s
hos Hr. Frøkjær-Jens,en, Lyngbyvej 2$$.
(Apos,t. G,ern. Kap. 19).

,dog større

sdn 'Hjord fra Synd og Død og
,i .Naade vi,I f,orløse.

December 1948.
Torsrdag d,en 2. Deoember KI. 20: Offentligt

Sondagsskolen.'

D,orm

[Iver

S,ørndag

kirken.
S

øn d,a g

sskol ens

J

kirken },Iandag den

Johannes Miil,ler,
iFors,tanrder ved Sct. Lukas ,Stifterlse.

Dysseg,aa,rds-

e st afh,oild;es,i Dyrss,egaar.ds27. Deoemrber K . 18,30.

ul,ef

NB. Ogsaa ForæId,rerr..e

1er ve,lkomrmen.

Ansvarshavende Redaktør: Pastor Mau W. Olsen.
Teller, Eellerup.
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