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Adresser:
Sognepræst Hans Thyge Jacobs en,
Dyssebakken 8. Tel{. GE 2364. Træf{es bedst Kl.
18 19 (Tirsdaq lkke).
Residerende Kapellan Max W. Olsen.
Kongelysvej 5 B.1. tv. Telf. GE 3673. Træffes
bedst KI. 12 13. (Fredaq ikke).
Klokker RudolI fI ansen,
Eilemosevej 115, Telf. GE 2875. Træ{Ies hver Dag
(undi. Torsdag) Kl. 10-13, Fredag tillige Kl, l8-19.
Otganist Paul Hamburger:,
Iægerbakken 7, T(n{. OR 5227.
Menighedsraadets For:nand

TONEN FRA HIMLEN
,D-vbt haelcier året i sin gang
Snart er
også dette ai' til ende, og rrl gdr-".
dets resr-rltat
op. Hvad bragte det os? Det bliver ve1 forskeil;gt; nogle sa cieres p}aner og onsker gå i oplyldelse, andre oplevede sorger og skuffelser.
Hvad de ydre forhold angår, fik året et meget
broget præg. og om det skal betegnes 5sm ,g6flt"
cller ,, rnindre goclt. . r,i1 nok afhænge af hver
rnkelts pelsunl.ge i:r.{st^lling.

- blev, sa bragte
Hvorclan arets lcrlob nn end
cLet cs i det inindste også ,Tonen fra himlen,,

Formand: Pastor Jacobsen.
Leder: Klokker Rudolf Hansen.
(Program tilstilles Medlemmerne).

i

15. Årgarrg

:

Overretssagfører IIa ns B re d m o e e,
Fragariavej 9. Telf. HE 4854.
Holst'
Menighedssygepl. Frk. E. Rønnenkamp
Bøgehøj 36, 1. Telf. HE 6719. Trælfes Kl. 13-15.

Guds gamle e-,'angelinm, der er uf orancierligt
gennen] de skif'rende ticter'. Årene iier, slægt fo1ger efter sIægt, smag, mocie. inter-esser o. s. v.
skifter i ciet uendelige, men etangeliet er alticl
ciet samme: et burclskab on Cucis miskundhecl.
der ikke rokkes. som ogsa li,=kkes mod os i or'det orrr og aJ Jes.,rs Krrstns. r.,or Herre.
Det moder: os som et buciskab om fred fol'
ru

ore urolige hierter. Ti'ri julen f orkynder

om

Jesu todse], at ved ham kom fred tll jord, ikke
fred for kævI, kamp og stlici men ,Himmelens

freC med Guds ord,,, Guds eget tilsagn om, at
vi, netop vi med vore sl<robeligheder, vore fa1d,
med hele vort væsens urenhed, må være rrot
himmelske fadels born. IJan kommer os i hu:
,han ved, hvoltil rri trænge, tor Frelser blet
Guds spnl,,

os som et buclskab om håb. Thi
Og det mpd.er
p.åskefesten minder os om, at vi er genfpdte til
et levende håb ved Jesu Kristi cpstandelse fra
d.e dode. Der er en r-rdgang af forkrænkeligheclen; d.ens jernhårde 1o'", er brudt. For ,hau cpstod, som biegnet iå.. Som den levencle frelser
kcmmel han os i mode og tilsiger os: ,Jeg l.ever,
og I skal leve. (Johs. 14, 19). Hvilket sejrf:,ldt
evangelium for os alJ.e, som ser' ,med gru vort
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timeglas udrundet. og ikke kan iære den svaere
lektie ,at sige verden ret farvel.l
Og det rnpder os endellg scm et budskab om
livsudfoldelse. Det er ikke en fjern og ,Lrkendt
Gud, som fra mdrket taler til os. Han vi1 være
os nær, og vi skal leve i samfund med, i livsforbindelse med rham. Med pinsens gI@d vil han
oplyse og opvarme vore hjerter, så vi her i denne tilværelse må være ievende medlemmer af
han,s menighed, den han har givet lofte om sin
velsignelse aIIe dage, så Iænge verden står. Og
hvad han således har begyndt med os, vil han

selv fortsætte og fuldfØre og bringe til sejr.
,Ser, hvor stor en kærlighed Faderen har givet
os, at vi skulle kaldes Gr,rds bdrnl" ( 1. Johs.
3, 1).
Midt i en mdrk og uhyre vanskelig tid lvder
evangeliet til os. ,Aldrig forstu;mmer tonen fra
himlen!. Det ei' vor trdst og vor glæde. Og af
taknemmellge hjerter slger vi: ,Gud være lovet
for sit g1ædelige budska:b..
Ma:r W. Olsen.

Rettelse
Folkefesten til fordel for Dyssegårdskirkens
byggefond og menighedsarbejdet gav som over'-

skud:2706 kroner.

Red.

Foreningen

DYSSEBÅÅBD$KI AKEilS OPFøRE LSE
har med talk rnodtaget fØlgende be1Øb: 1) I(ontant gave fra hr. Jensen, Godhavnsvej 17, 10 kr.
2) t@rnt kirkespareblsse ved fru fabrikant MiiIier, Bispebjerg Parkail6 4),, 25 kr.

Ialt

35 kr.

Red.

Den store Fællesglæde
Den store glæde er en f olkeglæde, altså en
der ikke kan nyies, end sige da
vokse, blomstre og n-rodnes som noget, vi kalder
vcrt eget og holder som vorL eget; thi ligesom
engelen sagde ti1 h-vlderne: ,Se, jeg forl<ynder
eder en stor glæc1e. scm :^kal være for ltele folket", sålede,s er det også kun ved den faelles
tro på Gudsbarnet i Bethlehem cg ved kærIigheden til ham og hans himmelske Fader. at vi
kan indvies, genfodes og oplir.es ti1 himmeriges
fæi1esg1æde.

gIæge.

Ja, himmeriges glæde. det ef a1t, hvad jordens
egenkærIige glæde ikke er': clen er let, den er
Iys, den er frugtbar; thi cler er ingen g1æde ved
lpgn eller ved uret el1er r.eci næstens ulykke;
men der er glæde ved sandheden. r'eci Guds nåde
og fælles lykke og velsignelse. son mellem os
kan og skal vokse og udbredes. iclet vi siger til
hverandre: GIæd eder med osl Tiri r.or tabte
skat og vor medskabte herLighe:i. som vi har
tabt og mistet, den Lrar vi funiet rgeri hos den
også 'ri1 vor frelse og g}æde enbår'ne genloser,
DavidssØnnen, på hvem det er cs tillaCt at kaste al sorgen, hjertesorgen, den :unge. clen morke, den vinterkolde, den dræbencre: :h, han er
kommen for det samme, f of ai :r.r:tage vore
synder, at ,bære vore sygdomn-re og tæ:-ide påny
det Guds herlighedens håb, cier ','a:' så udslukt
på jorden, at det kun vecl Gu:Ls eget andepust
igen kunne kornme til at l:-se. De:'ir:' siger vor
Herre Jesus Kristr-rs med lei:e: lli: ag er godt
og min byrde er 1et" (11i. 11.3[t r. Thi da km
en sådan kærlighedens b1-rcre -a:r bæres med
glæde, så kan hans sencre:-rii:i -.-ge t-ried rette:

.Glæder eder i Hertett t-::.. i::.r

gIæder ederl Herreit er i!(er.'

Juleindsarnling

Når dette blad er omdelt til sognets beboere,
er 'der kun få uger til, at Dyssegård so.gns menighedspleje .rned justitsministeriets tilladelse
beder vort sognrs ;beb,oere om en god gave til

brug ved den forestående juleuddeling. Også Lrer
i sognet bo,r en del" gamle, svagelige, enlige o,g
nØdstedte. Dern vi1 vor menighedspleje gerne
række en hjælpende hånd ind under jul.

Men en såd,an LrjæIp er ikke gratis!
Derf,or må vi alle ,anstrenge os, for at .menighedgplejens kasse kan blive fyldt inden juleuddelingen skal foretrages. Tag derfor ve1 irnod

listebæreren, som ringer på ved Deres dør,

og

tegn Dem for et bidrag!
Som hvert år savner vi også denne gang listebærere. Enhver, som for det smukke formåls
skyld måtte have lyst til at gå en vej igennern

med en liste, ibedes ,snarest henvende sig ti1
sogrepræsten eller på ki,rkekontoret (Adresser:
Se fors,iden).

Dg sse g å,r d, M erighedsple i e.

siger jeg:

:

-\. F. S. GrtrLcltuig.

Derfra skal han komme for at dømrne Alt, hvad Jesus l-or.lcisag:re. er'gaet i opfyldelse. Kun dette e:re n:attgier', Lao -'-erdens vise
ryste på hovecle: o-i -.1'g-o-.: ler.e los, som om
der ingen regnskabsra3 stoo ;or hånden. Det
har de gjort iige s-ciel aposieien Peters dage.
Der har ciog o3sa al.i-:i 'r-ær'et en flok, som vi1le
slrlde for at leve iri'et iii lra er'lghedens synspunkt i lolr'-srring on. ai clerz siclste dag pd iorden bliL:er Krisii dag. H-\N får det sidste ord.
Det prægeiie cien loi's:e menighed i en grad,
som slet ikke ker-rcies i vole dage. Det skal ikke
bruges som sklæmmebilleder, der får mennesker til at leve et r.irkelighedsfjernt 1iv. Ej heIler skal det fa os til at tæI1e sammen og regne
ud, hvornår han kommer. Det ved vi ikke noget om. Han komrner som lynet fra himmelen,
som tyven om natten. Forvarsler findes der.
Og der er mange, der synes, at vi i vore dage
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ser dem i stadig mere utvetvdige sklkkelser'.
Det er en for{ærdende tanke, at dommen falder
en dag over hver eneste, som har ment, at det
var sa rystende ligegyldlgt alt dette med denne

Jesus; dommen falder over hver eneste, som
har spottet og hånet, hver eneste, som har sat
sine kloge tanker ti1 hpj.bords og derfor fLot har

kasseret disse gammeldags anskuelser.
Doittnten falder.
NIen det er også
rig tanke,
- dag, da endelig en
at der kommer en
alting bliver
sat på plads; da skal hver eneste, som har bevaret troen, mdde ham som frelser og ej som
dommer.
Det maner til at være rejsekldr, tll
- ,brændende, til at gå ham i mØde
at have lyset
som de, cier g1æder sig, fordi det er forl@sningen,
der stunder til.

Stiftsprovst Kai

Jensen.

Gud kan ikke
For nogen tid siden fik jeg brev fra en af
mine venner, som bI. a. skrev til mig: ,Men
hvad troen på helvede og den evige fortabelse
angår, så har jeg for 1ænge siden kastet den
over bord. For når Gud er kaeriighed, kan han
da umuligt kaste et eneste menneske i helvede,
hvor ondt dette menneske så end har været."
Jeg svarede tilbage, at det var jo en n"reget
1et, men vist svært farlig rnåde at komme uden
om a1t det, som ikke smagte elIer passede vor
naturlige forstand. Og det måtte også blive en
ten-rnielig underlig Gud, som vi sådan selv danner os, og som ikke må have sagt os ikke må
go-re andet, enC hvad der passer os hver især..
l\Iei-r kanske du, kære læser, er af samme anskueise som den naevnte brevskriver? I så fald
vel jeg gerne prove på at hjæ1pe dig ti1 rette
oveilor dette cl-vbe og alvorlige spprgsmål. Tro
ik;e at jeg gar' 'iil det med 1et og overfladisk
su'r:i
clet haber jeg hel1er ikke. du gdr; thi
i saricil'recl
el cler noget, som fortjener en dyb
o-1 ah'orlig oveltejelse, så er det dette spflrgsrr.al o:l den evige foriabelse.
llen LaC os ogsa hr-rske. at her kan det sandeliq ririe n]-tte at ville gLat r,æk lade sig i:estemlne aI mængdens skrå1 eller af en eller anden
a\'-sledaktors mening. Nei, her gæ1der det at gå
tr1 or-elr-ejelserne med et lydigt og ær1igt sind
og sa huske på, at det er dog Gud selv, som har
cie: srriste ord, og det, som han siger i sit ord,
det \-il l:live ved at stå der, og det vil stå fast.
r-ral alle de mange skrivere og skrålere forlængst

el lorstummet.
Og sporger .ri så, hvad Guds ord siger orn den
sag, sa star det fast, at lige så vist som Jesus
kaldel nogle ind ti1 sin Herres glaede og siger.
at cle skal gå ind til evigt 1iv, lige så vist siger

han ti1 andre, at de skal gå bort ,ti1 evig straf,
til den evige i1d, som er beredt djæveIen og
hans engle.. Matth. 25, 41-46.
Men når dette Guds ord står fast, og vi små-

folk nok må lade det stå, så rejser sig dette
splrgsmål: Hvordan kan Gucl magte at gøre
dette?

Men da svarer Guds ord: Det kan Gud netop
helIer ikke magte at gdre: Atter og atter vidnes
der: ,Gud vi1 ikke nogen synders død; men at
han skal omvende sig og 1eve.. Og for at det
ikke skal gå noget eneste menneske galt, hvor
ondt det så end har været, så l"yder jo evangeliet så1edes:,SåIedes elskede Gud verden, at
han gav sin son, den enbårne, for at hver den,
som tror på ham, ikke skal fortabes, men have

et evlgt 1ir'.. Joh. 3, 16.
Se, her står det jo kiart? ,hver den som trorn,
hver eneste enl Hvad skal vi så sige? O, Iad
os ikke tale om, hvad Gud kan gdre, så 1ænge
vi har den m;egtige, levende prædiken om alvoren i Guds frelsestilbud, Jesu Kristi blodige
kors, stående midt iblandt os. Se, der hænger
han, Guds frelses gave, Guds kaerlighedsoffer,
for at ingen skal fortabesl Men vil nogen ikke
tro på denne k:erlighed, hvem redder da din
sjæ1?

Lukker du op for Jesr,rs nu, her i tiden, så
lukker han sit paradis op for dig. når din tid
er omme; men lukkel ciu til for Guds nådes tilbud i Jesus, ja, da lr.rkker han dig ikke ude fra
sin himmel; men cir-r lukker dig selv ude ved din
vantro, og da eI' diL sikkert helvedes bytte. Gnd
fri dig i nåde delilal
A. Fibi(Jer.

Hvor går De

Der kom en clag en mand til pastor Rudolf
Frimodt for at takke for sin spns begravelse.
Spnnen havde r-æret en alvorlig, troende manc1,
der havde kæmpet en hård kamp, rnen havde
sejret og lået en velsignet bortgang, så det blev
helt frejcligt og trosterigt ved hans båre. Faderen derimod i,ar helt vantro og førte et ugudeIigt levned. Da han havde takket Frimodt og
ville ti1 at ga. siger tr'rimcdt: ,Ja, Deres sdn gik
ti1 ilrimmelen, med hvor går De hen?. Ja, manden gik, men de ord: ,Hvor går De hen?. gik
ikke ud af hans sjael. Han satte sig på sdnnens
grav, og der fik synderhjertet luft i angerens
bitre tårestrdm. Fra den dag af gik han ikke
mere Johanneskirken forbi, og det var en glæde ved hans båre at kunne udtale det håb, at
han var gået samme sted hen som sønnen.
C. J. Holt

SøNDAGSSKOLEN

Hver søndag

hen?

.

!

kl. 13: Dyssegårdskirken - Alle børn er yelkommen!
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Det lille Evangelium
A1 kristendommens rigdom samler sig i ciet
ene ord- i Joh. 3, 16 som i et spejlbillede. Thi
kan vi tænke os det utænkelige, at alle bibler
med eet forsvandt fra jorden,
og fandt menneskene blot det ene ord et sted, det var alene
nok ti1 at Lære slægten, hvad de kunne leve og
do på.
Gud elsl<ede verden,
det er årsagen
t.i1 det altsammen. Sådan har han elsket, der har'
du målestokken for Guds kærlighed; den kan
måles e{ter gavens værd-, og gaven var hans spn.
Verden har tran elsket, verden, det er dem allesammen, du er også med. Derr enbårne var det,
han gav, d6r ser du offeret i hans kærlighed,
så rneget kostede

vi

Sudstienester og ]f,sder
November
SØndag den 12. k1. 10: Ilfljmesse.

Pastor ZLaicky, Trinitatiskirken.
TorsCag den 23. kI. 20: Bibeitirne. Østre kreds

hos hr. Appel-Lustrup, Ewaldsbakken 28.
Vestre kreds hos hr. Olsen, Spndergårdsvej
38 (Rom.

14).

December
Tirsdag den 5. k]. 20: Kvindekredsmøde hos by*
,missionær Chl'. Jensen, Christiansmindevej

6,

stuen.

Torsdag den 7. ki. 20: Offentligt mØde hos hr.
Frdkjær-Jensen. L1-ngbyvej 298.

Taler: Pastol Lonborg-Jensen.

Januar I951

ham.

Hver den, som tror på ham, skal have et evigt
liv; det er betingelsen at betro sig til ham,
sig, kan vi andet?
Da når vi den hensigt,
Gud havde dermed: at få del j hans evighedsliv.
l,len eilers fortabes vi; det er skyggen i maleriet, det er den mgirke baggrund, den er også
med i,det Iille evangelium.
fortabelsens
mulighed.
Men det var aldrig Guds mening
med nogen; han senclte harn, lor at vi ikke
sxulle fortabes.

Tirsdag den 9. kl. 20: Kr.rnclekredsmode hos fru
Roer, En-idlup Kærvej 14.
Torsdag d.en 11. kI.20: D.lI.S.-mcde hcs hr.
Frpkjær-Jensen. L1'ngb1'r-ej 298.
Torsdag den 18. sl. 20: Bibeltime. Østre kreds
hos frn Dlabiizrus. Balclrranvej 6.
Vestre krecl.s hos hr. \4rolier'. Sdndelbakken

29 (Ron.

Torsdag den 1.

KIRKEUGE
0nsdag den 15.

k|.20:

Februar 1951
kl. 20: Oflenttlgr :rode hos hr.

Frdkjær'-Jenserr. L1'ngbl-vej
Taler

OLfert Ricard.

15 ).

;

B--,'nlss.ionael

Ijartvig.

298.

Tirsdag den 13. k1.20: Kr.lndekreclsmocle

fru

I DYSSEGÅRDSKIRKEN

1. reservekirurg, dr. med. A. LANGVAO. Kordegn Møllgård

synger.

Torsdag den 16. kl. 20: sognepræst FRøKJÆR-JENSET'|, Tikøb. K.F.u.M-sangerne
synger.
Fredag den 1 7. kl. 20: Landstingsmand P.A. P0uLsEN, Bethesdas sangkgr medvirker

§øndag den 19.

k!.20:

hos

Tange. \:angeclevej 209.
Torsdag den 15. kl. 20: Fætles bibelkreds hos ]ri'.
Olsen, Sonoelsår'aslej 38. (Rom. 16).

Højskoleforstander, cand. mag. FRITs LARSEN, Hiilerød,

,,Luthersk Missionsforenings,' sang- og strengekor medvirker.

Ansvarshavende Redaktlr: Pastor LIar W. Olsert.
Tetler, Ilellorup.

