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14. Aargang

Herq'ens Aan
))e+" gamle Kirkeaar er ved at rinde uC. Den
20. licrrember skal vi lejre dets sidste Spndag.
ilt Kiri<eaar el noget fol sig. Det baade be-

gylder: og slui+,er p;ra et andet Tidspr-inki

end

Aar, Kalenderi:aret. Det borger1ig* Aar danner Rarinen om vore timelige, jordislie Fcrhold; hvad det bringer, iigger aitid
sk.ruit -for os. Vi kenci.er ikke deis DzLge, fprend
Sclen er gaaet ned. Derfor ma:r cLel nflclveniiigvi-s biirre et Praeg af rJsikkerhed cver de skifde:- borgeriige

tende i{a1end-eraar.

ikke

saaied-es meC- Kilkeaaretl

Ve1 Idlger ogsi.,a r-iet ene I(irkeaa-r

ef

ter det

airdet: men de er alie nojagii.g ens; r,i keld,er
fciuci deres lncholcl. Flvert Kirheaar' l.rrkynd,er
os det ga-iirie cg ufo;:anderiige Evalgeiium om
Grii-:r sici'e G'crnir-rger tii Gavn og Velsignelse
f c.' den hele Menneskeslægt. Ilerf or kalder

Gruncitvlg l{irkeaaret for IJerrens Acr (Nr. 39C)"
i(ir.keaeret låLtrLer os hpre Jr,riens gtrad-e Budskab. Det s;gel os, at vi midt i T-ivets Karnpe cg
1,r:inskeiigheder ikke er overladte til os selv,
m.n vcr himmelskc Faier folger os og kommer
os i Hu. Ilans Fad-erhaand er urlstral<t imocl os;

i ?iristus traadte han ind i vor Tilvaereise og
delte rrcre Kaar. Det er Incarnaticnens Hemr:relighed, at Gud lclev Menneske, {or a'1. vi skulde biive Guds BPrn (Johs. 1, 12-i4).
I den Tro har vi den fasie Grundvold for hele
vcrt Liv, i den kan vi hvile og vEere trygge, thi
nii ved vi, at hvordan ilet saa e11ers saar, ,,s23
er dog Gud vor Fader«. Og 'om Ttoen synger
Julen bedst. (Nr. 318).
Og Kirkeaaret fcrkynder ios Paaskens sejrfyldte Evangelium. Derrred er r.i genføc1te til et
levende Haab; thi Kristus, vor Herre, 1ec1 og
d,,de, opstod og biev heriiggjort. Hans Ord 1yder til os: ,Jeg 1ever, og I skal lsvs" (Johs.
14, 20). Han skaenker os Livet i hele dets fuidkomne F5z1de. Det timelige, begrænsede Liv kender vi, men han, som ,har a1 Magten i Hitnieu
og paa Jorden., vi1 skaenke os ,det evige Liv i
tr'nldkommenheds Baand" i Guds Rige, hvor a1t
det ufuld,komne og fldelæggende er bragt til OphØr (Aab. 21,3-4), og hvor Gud er a1t i alle

r
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(i. Kor. i5,2B). I dette det kristne Haab kan vi
opl.,Jfte vore Horreder og ikke fortvivle. Og

har sin hdje Fest i Paaskemorgenrpde..
Men a1t hvad Kirkeaaret taLer tiI os, skal vi
ikke blot lytte til elLer forholde os neutrale

Bethlehemsbarnet

"HacLbet

overfcr. Vi ska] modtage det paa en saadan
MaaCe, at det lornyer os. ,Hvorledes kan clette
sL,e?., (Johs- 3, 9). ikke ved vor egen Kraft, den
fcrmaar jntei i d.ette Stykke" Men Kraften fra
det hdje s\a1 fylcie os og virke i os, at vi ogsaa
k;ln fincie inr.i i I'[enighedens Fael]esskab og
biive Ceiagl.iggjorte i rror llerres og Frelsers
,,Liv og FreC, Lys ag l{raft og Herlighed.,, Derfcr iyder i Kirkeaarets Lob ogsaa Pini.sens Toner til os, for at Evangeliet kan b1lve os Sandhecj. tiL SaiigheC, saa .u'i l<an faa l-ovsangstonen
fat og begynde at takkc Gud, fordi "hans Kærlighed- er luldkcmmet i os" (1. Johs. 4, i2). Og
"l{arli.lilieil.t:"ii. klar: og mild den er l,ort I{jertes
trinisei1cl.,, -liu- s.,,inder det gan-rle Kirkeaar; men et nyt
tager straks sin Beg1,ndelse. Det takker vi {or:,
cg vi hiiser det med Sang:
,Vg:y uelkrs'ttiriten, Ltrertrens Aa.;, cg uelko"mnen
Iter"h.id!.

Mrm W. O[sen.

Me

rzi

gh e dsplej ens

Jurleindsamling
Allerecle igenl Ja. de'l- er

f

orbavsenc-1.e, som

'Iicien rler afsted. Naar dette Ni-ii-nmer af NTenig-

er Sognets Beboere i EIænde, er der
kun et irar Llger tli, at )\lenigheilspieien paany
beder cm en god Gat,e til Brr-rg veri den aarlige
Juleild.delini-. Ogsaa l-rer i D1-ssegaar<l Sogn br:r
der en Dei gamle cg s:,rge. scm ikke minrlst i
iuien tra:rrger til en Flaandsrækning og Opmuntring i Form af en lille Feugcga.;e.
ivlen vore Kasser har langt fra Oveiflt:C,. rJdgiil-erl e har i ciet folic;biie Aar r::eret stigende
cieis paa, GlL;nr:i af clcn r-id."ziCed.e Ad.gang tii Sygerieje"
paa Grund aI ncidvenriige Lflnfc,r'lir:.;eiser 'eels
il1 r.zsr113 Slrgeplcjersker.
Siiclsie ha.r' fik vi. et rrreget smr-lkt Resultat af
r.cr i-rleindsamling (over 5000 Kr.); Behonret ior
Fli.,lll; vii ikke vaere n-."indre i Aar, men Scgrredeiingen r l"oraaret ha1' medfflrt, at vi jkke
mele i:an regrre lned en De1 rr-rndhaandecle Rid-ragy.1-srg, saa .ii naa. .,red cien fcresta.;:ende
Lr..l sar:r1ing gdre vort _.rr'ierste f or ai skaff e de
noitend.ige 1\,iid1er til JuJ.ei;ddelii-rgen. 1/ore
p;irm1e og syge maa il<l<e blirre skuffed.e!
i{aar vi cierf cr i BegynCeisen a{ Decer:rber
X,{aaned mea Jr;sti+.sministeriets TiLlaCelse starter: Menighedspiejens Jriieinds;.rrlling, beder vi
vore Venner komrrre os ti1 Hireip. Enhver, som
kar: t:cnke sig at gaa err Vsj igennem med en
Indsamlingslii:te, bec1ers hcnr.,,cnde sig til Sognep::æsten (Dys-eeL'aki;en B) e.ller paa Kirkekontoret (E.ilemosevei 115).
Og ti1 alle Scg.,nets Bei-roere siger vi:
TaE »el itn.cd" Lzstebærerne ag gz,a ert god
lied.sbiac].el

Ca-te!

Deir er mere ndclvendig nu end nogensinde.
Dy ssegaa.rd Sogns M enighedspleje.

L

De kristnes Tro og Religion fprer ikke fra
nedad, som a1le andre Religioner plejer at
gdre, men beg-..'nder fra neden og fører os opad
og opmuntrer os tii at stige fra neden af op,
r-rven

ligesom paa Jakcbs Strge, der staar hernede paa
Jorden ved- Jakobs Hoveci, rnens Gud sidder paa
d-et o.rei-sie Trin ( i. -'rloseb, 28, 12).

Lob knn hurtigt iii Krl.lrben og til

lVloderens

Skdd, der vil d.u fincle Barnei, Jomfruens Sln,
og se, hvorledes han i;1rter" focit, faar Die, vokser
op, vandrer- blandt lier-ineskene, lærer, lider,
dBr, opstaar, oplarer tli llirrmels og bliver væl-

dig iTei'r'e over alie T::rg.
Dette Billede holder cirg paa cien rette Vej,

hvcr

du- }<an eiterfoige Cnristr-Ls og komme hen,
er.

hvor han

Dr.llartitr

LutlLer.

Hvad ru1ener I om Kristus?
Hvem -,-al iesus.' Del gives ikke et større
-{lle cie, der rril ciiskutere
de Kristnes Skavariier. Kirkels mange Synder
og Præsternes Ele i-rclighe.i sliai hoides f ast paa
Spgirgsr-i'raal enC cieite.

dette Sporgsrnaal. Hlc,r' me-qet bei'ettiget der end

kan vg:re I lieies Ålir.agel rnocJ- Kirken
og
- det
ier er a1i fcr' :-r:eget bel'eitiget
forandrer
cicg intet lelr. .t ciel aigorende -Sporgsmaal, som
]ivei'i enesie l.Ii.r1-lesiie .:l'lr idei: at give Svar paa,
cg so]-n ingen.iiirpeI to| at svare paa, lyder:
'}J1)LLd, ntait? r i c).,t i{risirls:' H'r'i-s -Son er ltan? "
i-Iven'i el i-ian ils)- s:iiar i Folkernængden og
.. 4t1 ','æ1'o
rvnsio..r.. K,,. .: .. d ..
^o
gecie ai E1'r,j.er. og jeg ..-i, grve ecler Hvile?.
llvem er i-ian. sonr i'e.: L.\-ir]'1iefesten med a1le
de tarncite Li's. cie.' iras:r3: l:r'ai'ncer ned, vovede
at sige: Jeg er \'-er'il.e. s I-i's : lien. som f plger
rnig, skal aiirig r-an:rre . l\ior.iet. men have Li-,,eis Ll,s,l
Hr-e:r-- ei' ha.rr. scir-r paastaar om
aLie, der' .,,i1 -gaa r irar:s Foc;spc,r'; jeg glver dem
et evigt Ln,, og de sl.-,al r ai Evighed ikke fortabes, cg ilgerr.-kai t'r-,e:ien tid af min Haand.?
Hven-r er l-ianl' Er,ten er' i.u atsiirdig, eller ogsaa
er iran af Gncl. H:Ln ai' ;-\-":e. scr-i^' nogle vi1 hævde, ciet enestaåelr.re lleirr:eske eiier den store
religiose Persorrl-gheci. Enien er det vanvittigt,
hrrad han siger. elier' ngsaa er det Sandh.eden,
som er f Lrlcilrol-nlnen r,liatielig f or clen, som vi1
have sin F.r'stand ii. at v;ere Hpjesteret, men
det eneste Or'.i. cier kan girre Hjertet Fred- og
,,

.,

Ila

a-b.

Hvem r.ai

,Iesus?

Det er dig. Spcrgsrraalet rettes til!
Du gdr \-e1 i at or-errreje dit Svar i Tide og i

at berede dig iraa Fcilg--rne. Der er kun eet
Svar, der er rigtigt, og r-ien, sorn fordornsfrit vil
indlade sig r:-Led ham. rrdclsages ti1 at bøje Knæ
0g behende:
L[in, Herre og mitz GtLcl!
Stiftsprovst Kai

Jensen.
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Helliget ztorde

dit lt[mtn !

Vi helliger Guds Navn fdrst og fremmest der-u,ed. at vort Barneforhold ti1 Gud aldrig udartel tiI overfladisk Kammerateri med ,VorheLre., en Slags fripostig Dusbroderskab med
Kongernes Konge. Thi vel er Gud vor himmelske Fader', og som hans k;ere B@rn skal vi leve
i hans Fortrolighed; men samtidig er Gud den
heilige, den for os evlg uudgrundelige Gud, hvis
Navn b§r fylde os rned. ubegraenset ,4refrygt.
A1 levende Bln kender derfor til denne ejendommelige Dobbelthed: at der baade er noget,
del bevirker ,Nærmere Gud til dig, n.erriere
digl"
og samtidig noget af den Frygi og Raer./en, som
lnstlnktsmaessig viger ttibage for den
He11ige, baade i Fdlelsen af egen S;'nriighed og
tillige i uvilkaarlig Forstaaelse af Guds, for os
ufatteiige Hdjhed sorrr SkaJ:er og Herre
ns
og i ai.ie Evigheders Evighed.
Det er selve den ægtefodte Bdns hellige Sigr-ratur-, at det at dveele i Guds Ansigts Lys paa

een og samme Garrg !d1es sorn den store rzelsignecie Tr3.-ghed (rri skjuler os i Guds Ansigts

Skjiri) og samtidig fgies som en he}lig Dom
o.,rel' vor Skyld og Skrdbelighed
og derfor
son-r noget, vi skælver for.
Neiop saadan har da cgsaa- alle cle hellige op
gerlnem Tiderne følr det. Altid, naar de stod
Ansigt til Ansigt rned Frelsens Gud, .73y dg]r
sarrltlclig med det, der Crog og kaldte
ogsaa
- {y1dnoget. de!: ovenzælciede, saa c1e uviikaarlig
tes af Fr"r,gi og Bæverl.
Da Gucis Kai.d, ved den brændenCe Toinebusk i Ør}<enen, ucigik tii }Icses med. de Ord:
,Jeg er dine f'ædres Gr-id.
da skjuite NIoses
-., for at skue Gud
sit -{r'rsigt, thi han frygtede
(2. 1I,:s. 3, 6). Han ciroges morl Gud og Gr-rds
he11ig-. Ka1d, men fclte sig paa samme Tid
oven':el.1et ai tr'n,gt og Bæven f or den Gud,
:rerci,ie harn.
Og i;gesaa Elias paa IJorebs Bjerg. Da Gud
iter' kcr-, i-iarn nær som den sagte Si-rsen (clet er:
sorn Naadens Gud), da tilhyriede E1jas sit Ansrgi^ :'r:ens Gtici gik fr:rrbi: thi der var ikl<e blot
hell"rg Trvghecl, rnen ogsaa hellig SkyheC ved at
vzele; ilen Hoiesies l{aerhed (i. Kong.. lS, 12-13).
Og cia Gr-td kalclte den unge Esajas ved at
lade irarr sl<lre rnC i clen himrnelske Verden. da
lo1le Es:ri:is sig ikke blot ciraget ti1 Gucl og ha.ns
heLii-se Kald, mer-r ur-i1l<aai-iig r-idbrdd han: "Ye
rr-iig. ciet er ude lr-red mrg; th.l jeg er en l\{and
cl.er'

rnecl riiene La:ber,, (Es. 6, 5 ).
Iioget lignenCe fort:e11er Lr,tkas os oin Aposte-

Ien Peter': Da,Jeslis vecl ITjæll: af clet

ur-i<ler-

fuld.e Fiskedr;et kaldte hant tli at væle ],,Ienrir:-

skeflsiier. cia kastede Peter sig necl. {or

Jesu

Fdalcler ( l-ran droges altsaa moC Herren ) , men
samtidig ucibrid han: ,Gaa ud- fra i:tig. Herre,

thi jeg er- en s1'rrcig liiand!. Thi, staar Cer: ,,En
Reedsel havcie grebet hamn (L,.rk. 5, B-g).
Saa underligt det maaske kan 1yde, saa er
d-et dog evig sanclt, at cienne Dobl:eitned: at
Guds hellige l"Iajestæt baade drager og stfider

fra (paa eeti og samme Gang gpr os velsignet
trygge og Cog foles som en Dom, vi b:ever for)
at netop clenne Dobbelthed er den rette
-

Gudfrygtighedens Hemmelighed

og tstin.

Domprovst C.

i al levende

Tro

Skou gctcLt'd-Petersen.

Hvordan hører

du

?

Paulus stod engang paa Tempelbjerget i

Athen. Han var blevet irlr't derop af græske Filosoffer, som havde hørt ham tale og forlangte,
:Lt han skuide gøre nåermere Rede for den fremrnede Lære. han var Talsmand for.
Det var en underiig Tid dengang
den 1ignede for Resten \ror paå mange LIaader.
En
gammel Ku1tur var ved at gaa i For:1aid, og
Faecirenes Tro paa Guderne var veci at sygne
hen. L:eg Mærke tiI, at ciet var stoiske og epikuræiske Fiiosoffer, Paulus var kommet i Ord-

strld med. De første lærte, at l(enneskene
1.ære at hengii,e sig i deres Skæbne uden
at knurre -- man kunde dog a11igevel rntet
hiridre,
de sioste satte Nydelsen som det
hpjeste. Opglrrelse og Nydelse.
De to Ting præger
ogsaa mange i Dag. ,Det n1-ttel
ikke, ciu i<æmper
skulde

imod Skeebnen, clen er biind, haard og ubpjelig.

kan Lige saa goci.t cpgive Haabet fplst scm
icist. Verden er sorn en Helrredes Forglaald,
hrror det onde regerer, og der er intet at stilDr"i
f

Le oP..

Eller': "Det er en tosset Verden, vi iever i, men
n1'd Livet nu og hvert Øjeb1ik, saa meget ctu
kan. Sæt aIle Sejl tii. Lad intet holde dig ti1-

At der bag vor Lystighed, bag ai den
Larm og de Ldjer, vi foranstaiter, er dyb og
irnllsende Ensomhecl og UJ.1,irke c-g Fc'rrtabthed,
det skal du ikke tæirke paa. Vi prcr,'er selv at
glemme det.
det er bl. a. derfcr. vi laver saa
bagel

rnegen Larm.-

- mange
Saadan knnde
de turr'le rr;p::e ærlige.

i

Tidens Bdrn sige, irvis

Paulus' Konme til Athen var- ikke gaaet sti1le
af.,A-ile Athenienserne og de fremmede, sorn
cpholdt ciei:. gar: sig ikke Tid tit andet end at
tcrtaeile elier ]role N5.'t., berettes der i Apcs*'1enes Gerninger. Hvad var rler s<ei? Ikke andet
end, at her i<ommet en \Iand, -qcm havde baade
§iiab og Tro :L Eehoici. Hans Orci idci sorn en
Fanfare. fordi han havde et Haab cg en Tro,
som kunde bære ham gennem Liv og Ddii. Saaiedes 1od. cien kristne Tro i Atherrier;sernes Ør'en"
I{vord.a,n r'r-icn cien 1;:Celi i d.ine? Som alei rene
Galirnathlasl' Det er mlriigt, men saa er det,
lordi du er et stakkels c'ldencle Menneske, aandelig ddenrle, uden l{aab og ud.en Gurl i \rerd-^n,
a.lene meci en Verden, som ligger i det onde.
Mange l[ennesker. som har det saadan, praler
af rlet og kalCer riet Frjhed" Et meerkeligt Praleril Hvis inclerste "y'a:sen er dyh lr'ernod og Ensomhed.

Gid d-u vilde hpre, naar Gi-rC kalder dig ud
forldiet l,],stighed. Han og ingen anden kan sige dig, hvad
du skaL tro og gdre
ogsaa n,"r!
- I?øsrir.usserz,
Gerhard

a,f Ensomheden. a.f Ha.ab1Øsheden og

Sogn.epræst r;ed Kilderz;eldshirken"
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Den store, hvide Flok

Gudstienesler og tylsder

I Joh. Aab. er Synet af de frelstes store Skare
staaende for Guds og Lamr:lets Trone noget af

November.

det sk0nneste (?lap. 7 ). Naar dette Syn maa
gribe os, )rænger det samrnen med, at det er
noget, der ved.kommer os aL1e. Det er Guds Bestemmelse med sine Bprn og Frelsens sidste
§faa1. For all.e Guds Bprn er det Hjertets dybeste L;engsel at komme hjem, at kunne hvilc i,
at Striden og Sorgen, Synden og .Døden faar
Ende, og Lovsangen bliver evig og fylder Guds
IIimmel.

'Il}lige siger dette Syn os, hvad der er alt kristeiigt cg kirkeligt Arbeides egentiige og hdjeste 1\{aa}. Meningen med vore Kirker, vore

Gudstjeriester, vore Mpcler, vore Institutioner,
Meningen med Ordets Forkyndelse hjemme og
derrcie i Taie og Skrift er, som Zinzendcrf sagde,
at ,samle Sjaele for Lammet., saa de maa komme med i de fxel.stes store, hvide Skare.
Der skal \rære 1r1{r11,ge. Johannes siger, at lngen kunde t:elle dem. Derfor gæ1der det om, at
vi i Guas }lenighe<1 tager fat og bringer Bud,
mens det er TiC. Det gæIder om, at vi ikke tåber Moriet, selv orn vi synes, vi kun er en liI1e
F1ok, og det er saa faa, som vil hore Kalc'l'et.
Engalg skal de faa dog blive de mange, sorn rngen karr t:el1e.
Og de skal samles ind fra a1le Verdens l:cil<e-

slag. l{er nede. er der mange racemæssige, natlonale og kulturelle Ske1. De skal aile va:re
ophi::vede inrle for Guds Himr::rels Trone. Der
aillOses :.i1e Ilisharmonier i de frelstes Lor,'sangskor, der "sar,les a-lle Trinqemaal i Takkesangens
Ofterskaal.. Saa gæicler clet da om at faa B:-id
til alle Foli<ene paa deres eget Tungenraal, troCs

det enrlnu er muligt. Det
aiie liinciringel,
giver ait rjet .Arbejrie med at bringe l,{ennesker
Evangeliet en hoj cg vidu.nderlig Baggrr-rlid., naar
vi hoider os fcr Øje, at vi dermed' samler Menneslier illd. ti1 den sLore, hvide F1ok. Det er ei
gcdt Bucisl<ab, .zi liar at bringe. Vi maa da klin*
ne ga:1 med et freid.igt l,(od.. Derfcr er det den
skdnneste Gerning. Gr-rd kan give et l),{ennesl':e,
at ser: de tlei. r-r.il f .i' at , samle S j æie ti1 L::'::-t'.ne!1s

meto.

K"

Steffeizseri.

+**

Dlssegaardsbirken
g^aras Ptrreen
ljrkease t u)ss
e

--

--

Onsdng den 75. Ncueinber Kl. 20:

Landstingslr-rand P. A. Poulsen.
Kcrdegn lIe11ei'gaard synger'
Tctrsdag der 77. |.[oteiitber KL. 20:
Sognepræst i. Grinderslev.
Bethesdas Sangkor medvirker.
Fredag den 78. No'-*eiitber Kl. 2C:
Sognepr. M. Frokjær-,Iensen, Tikdb.
K.F.U.M.-Sangerne s-vnger.
Sprrdog den 20. f,l6P,,i1fer K|.20:

Hdjskoleforstander Frits Larsen, HilSang og I'Iusik.
lerBd.

-

Torsdag den 24. rTovember KI. 20: Bibelkreds.
(Rom. 4).
Østre Kred-s hos Ifr. Dickmeiss, Stendysse-

vej 6.
Vestre Kreris hos Hr. Jess.
25 ,\. l. sa1.

Fr:en'deve j

December.
Torsdng clen

i.

Decenber:

Ki. 20: Offentligi l&/-

de hos Hr. Frpkj;er-Jensen' Lyngb]:vej

298.

Taier: Pastr.;r Th. Lcnbcrg-Jensen.

Sanuar 1950'
SØnclag den 12. Janua,r K1. 20: Ydre lvlissicns-

ntatle t D!)ssegaardskirken. Fru FrimodtFilrnen 'Ivlel]em Templer og
i\[dl1er ta1ei.

Teharrer. vlses.

Torsciag den 19..ianuar Ki.20: FæI1es Bibelkrecis hcs lir" Frflkj.ær-Jensen, Lyngbyvej

293. (Rorn. 5 ).

Hm samffiel Bøn

Februar 1950.

O, Jesu Cl:r'istel Drag os srzage til dig, thi ci.rager du os ikke, saa kan ieg ikke følge dig. Giv
selv om Kldet er
os en stærk Aand, som
- clin Hjaelp at fdlge
er vi1lig tiI med
svagi
- Thi ucien dig formaar vi i]<ke at grire
clig efter"

Torsciag den 2. Fekrruar Ii"1. 20: Offentllgt L{dde
hoi Hr. FrSkjær-J"ensen, Lvngb3'vej 298. Taler: Fastor E. Strengberg' Slangerup'

at gå i DØden for din
Aand, et uf orfærdet
en
vil1ig
os
Giv
Skyid.
Iljerte, et fast Haab, saa vi for din Skyld lider

noget, og a.lielr:-rind.st

taalmodigt og med Glæde kan foriade dette vort

jordiske Liv. Arnen.

Johann

Huss.

Torsdag den 16. Februar

Kl. 20: Bibelkreds.

(Rom. 6).
Østre Kred-s hos Hr. Øster-Hansen, Hagens
A1t6

25.

Vestre Kreds hos Hr. Geil, SBnderdalen

12.

NB. S6tzclogsskol.en: Huer SQndag i, Dyssegaardskzrkert KL. 13.

ALLE BøRN ER VELKOMNE!

Ansvarshavende RedaktØr: Pastor Maæ W. Olsen.
Tcller. HelleruP.

