Dysseqaards-

Kirken
Nummer

l

25. Februar

Højmesse hver Søndag

Kl. IO.

i

Præstegaarden.

Den anden og fjerde Mandag i hver Maaned
(i Vinterhalvaaret) Kl. 20. Al.Ie er r.'elkomne.

Frivilligt Drengeforbund.
Formand: Pastor Jacobsen.
LeCer: Klokker Rudo1f Hansen.
(Program tilstilles Medlemmerne).
Søndagsskole hver Søndag

KI. 13

i Dyssegaardskirken. Forstander: Skolebetjent
Schmidt"

Møder for gamle

hos Fru Hansen, Spnderdalen 34, den flrste
Tirsdag Eftermiddag i hver Maaned i Vinterhalvaaret.

Adresser:
Sognepræst Hans Thyge Jacobs en,
Dyssebakken 8. Telf. GE 2364. Træffes bedet KI.
18-19 (Tirsdaq ikke).
Residerende Kapellan Mar W. Olsen.
Kongelysvej 5 B. 1. lv. Tel{. GE 3673- Trælfes
bedst KI. 12-13. (Fredaq ikke).
Klokker Rudolf EI an sen,
Ellemosevej 115, TelI- GE 2875. TræIfes hver Dag
(undt. Torsdas) KI. 10-13, FredaqiilliqeKl, 18--19.
Organist Paul llamburger;,
Jægerbakken 7, Tell. OR 5227.
Menighedsraadets Formand :
Overretssagfører EIa n s B re d mo
Fragariavej 9. Tell. HE 4854.

Vi el nn incie i fastetiCen, d.isse uger, hvcl vr
orberecier os til at fejre påskefesien. Nat'.rrlig.t
retter vore tanker sig mocl Jesr-r L.icielse og doo,
I1an, der havCe samlet store skarer (Lk. ;. i;
Lk. 12, i), ior-di h:ins orcl fih rnennesker til at
il.tte (Lk. 4,22; LLt. i3, 54), han, som iik ciet lov,
at han gjolde :Liie ting rrel (Mk. 7, 37), endte
dcg med at biive siået i halikorn med d.e ar.geste forbrycleie (\[t. 15. 28; Lk. 22, 37). Men det
må ikke uncire os; ihi han forudsagcie seir,, at
således viile clet gå hatir (Lk. 18, 31 ff.).
Udvor,tes betragtet baerer .Tesu lidelseshisiorie
f

(PræCikantliste i Aviserne).
Bibeltræsning

16. Årqa.rq

KONGEN

Dyssegaardstr<iri<en

i DysseEaardsskolen, Dyssegaardsvej 26

1951

s e,

Menighedssygepl" Frk. E. Rønnenlcamp
Holst,
Bøgehøj 36,1. Tell. HE 6719. Træ{{es Kl. }3-15.

præg

af

a-fn-ragr

og nederlag. Seiv så han ikke

således derpå: fcr ham var a1t dette midlet til
gerningens fu1db1'rdelse; kun på denne rnåde
liunne han nå frer:-i til Cet store ,,Fu1oblagt."
Derfor taler Jesu lidelseshistorie da heiler ii.ihe
ti1 os o,m en nederlagelcs mand. men om en konge: ,Se, din konge kommer ti1 digl" (Mt. 21, 5).
Ikke med r.ælde og ydre herlighed, ikhe som en,
der l<ræver' nogei for sig selv, rien som en. der
vil or-re srg for inenneskers skyld (Mt. 20, 28).
Der, er, hvad fastetiden skal gore levencle tor
os: Billedet af kongen, sorn drager tiI kamp for
sit foik mcd alle dets cg sine fjender og gor: det

med frinlcdighed, fcrdl han ved, ,han skal dem
tvinge og evig sejr få".
Hans siore o-q altoinfattende sejr er påskens
budskab udtryk for. Og som den sejrrige konge
mpder han os nu i sit ord for at give fangne Ceres frihed, for at skænke de håblØse nyt håb og
for at gpre s1'nclere r:etfærdige overfor Gud..
Jesus Christus 1ed, dpde og opstod. Det er
hans }<ongegerning for os; dens formåI er vor
frelse. Den kamp, vi aldrig kunne vinde, har horz
vundet for os. Derfor er han vor eneste tilfiugt
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hel i syndens verden. Enhver, som er af sandhed, hdrer hans rlst (Johs. ev. 18, 37), den lost,
som forkynder os, at a11e, der hØrer ham, og iftjl-

ger ham, vil han give evigl 11v. ,De skal i a1
evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud
at mirr hånd." (Johs. ev. lC, 27-28).
Sa lad det da være vor bpn, nu hvor det går
mod påske: oKorn, sand,hed"s konge, Clzristus.
koitt. ittd i mirt sjcel dv" drage
-!"
Mar W. Olsen.

VORT SOGNS GAMLE
Gennem menighedsplejen og på anden måde
har vi forbindelse med de fleste af de ældre men-

nesker:, so[r e]: bosiddencle i Dyssegårds sogn.
NIen der sidder nok somme steder en eller anden,
vi endnu i}<ke har kontakt med. Ifisse mennesker
folel sig rnåske ret ensomme og kunne godt ønske lidt opmuntring og ,selskab, ikke mindst om
clei 1od sig gpre samffren med j;evnaldrende.
Sadanne ensomme garnle vil vi gerne gennem
disse linier gøre opmærksomme på, at der hos
Jru Hansen, Sønderddlen 34, den første ttrsdag

i

ntttneden,

i uinterhaludret

k1..

i4,30 afholdes

sorrirrienkorlster for alle rBldre kutnder og mcznd.
Alie sddanne er h,jerteligt uelkontne. og adganget er naturliguis groris. Der serveres kaffe og

brod, der er forskellig underholdning, og mødet
slutter med en ganske kort andagt. Er man rneget
dår'lig til Lrens, kan ,man blive kdrt frem og tllbage i fru Hansens vogn! Hdrer De til vort sogns
garnle, og hal De ikke tidligere deltaget i fru
Harrsens mpder, bdl De sikkert overveje, orn De
il<ke skul1e veere med

fra 6. martsl

Lidt kirkelig Statistik
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For nogen ticl siden kom der en ,mand. til mig.
Han skulle den næste dag gennemgå en stor
operation. Han val egentlig ikke bange, ,for han
var et bevidst troende rnenneske" Men han syntes, at han trængte sadan ti1 ,et ord fra Gud.
tii at gå ind ti1 operatronen på. Så gav jeg ham
da et ord fra Gnci, cer' iover, at vi alttd .tlå vide
os i Guds gode i-rand, bacie i gode og onde dage,
både i liv og cloci. Dei ei' blevet mig fortatrt, at
da sygeplejersken or aiienen spurgte ham, om
han. vi11e have noget a-i so\-e på., svarede han,
at det ville han gerne. nen i-ian havde fordvrigt
fået sådan et godt or'ci a: hvile i..
I Guds
gode hånd havde han i-ra.l: srt livs -dage og i
Guds gode hånd val ogsa :ien dod, der nogle
dage senere åbnede ha:l porien tl1 r'iget derhjenrme. Både i liv og cioci el Gr-rcis hellige lc,fte
det samme i dag for hveri enes:e menneske, cler
vil lukke hjertet op fol han og hans frelse. i{an
bereder vejen for os og giler os \-ol'e dage, som
det tjener os bedst. flen er-rten cie; gar gennem
so1 e11er gråvejr, er han den iloiaste Gud, so,rr
aldrig slipper. N'Iåtte vi hej:er alolrg slippe ham,
men til enhver tid ære hans rar-n vecl ,at gøre
det gode". I Gnds gocie hårcr el' det daglige livs
sande rigdom gemt, sai'el son paladisets sejrskransl

,Nu ve1, min

G,.lrr,.

sa i:egger jeg mit liv i

dine hænder
Soglepr'zest Gunttar Bøss.

»At tælle Yore Dage lære du os, så
vi kan få Visdom i Hjertet«<

Red,.

Kirkegæradere....
Altergæster
Ddbt
65
Konlirmerede ....
39
Vielser
18
Udrneldtaf foIkekirken...... 72
Inrneldt r. folkekirken ......
1
Sepalationsmæglinger
12
Skilsmissemæglinger
0
\(odtaget i kirkebBsserne . . 859

I Guds gode Hånd

46

40
16
5
0
6
1
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Rudolf Hansen.

(Ps.90,i2)

Tiden er -.br:::ror'lig.
Den er en si1'om, som aldrig står s,ti11e,
aldrig kan siandses.
Du kan s:andse uret, men ikke tiden.

som

Der er månge, som gerne vil standse tiden.

l,(an li1 ikke blive gammel.
Og kar-r tran ikke standse ticien, så standser
n-ian i al falcl uret. Man farver sit hår og smin-

ker si-l ansigt.
\Ien ingen kan standse sin alder; tidens strpm
rna vi a1le folge. Og tidens str/m rinder stadig
og rask.

Foreningen

Ja, hvor det går hurtigt!

DYSSEOAARDSl(I Rl(E1{S OPFORELS E
har fra hr. P. Jensen Godhavnsvei .1.7, med tak
mocltaget 5 kr.

Red.

Når vi ser freme,fter synes tiden så 1ang. NIen
når vi ser tilbage ser vi, hvor kort den er, og
hvor hurtigt den går.
Tiden er evighedens begyndelse.
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Den fprer os ind

i

evigheden. Enten

vi

pnsker

ciet el1er ikke.

Og der er to veje ind i evigheden. De skærer"
hinanden i dddens port, men mødes så atrdrig
nele j. evighed. Den brede vej gån ned i den
e\rige pine. Og den smalle vej går ind i den

etige salighed.
Hvilken vej går du?
Hvrlken gru at drive på tidens strflm, .ustan.dselig og ubØnhØrligt nedad mod den evige for:abelsel

flen hvilken lykke at fdres på tidens

str@m

-r'em mod himlelens lyse landl

Du Guds barn, for hver gang klokken slår,

:ager tiden et åretag for din lille livsbåd.
Se op undervejs og tak ham, som banede vejen

iot' dig med s'it o'ou'

"ror".scr

o.

Halresby.

Menighedsplejens Juleindsamling
',i1 fordel for vort sogns gamle og syge fandt
s(rm sædvanlig ,sted i begyndelsen af december
r-r-,:rned. Der indkom ialt 4367 kr., hvoraf 1000

.ii. er

skænket os som gave

fra

Helleruplund

r-renighed.

For det smukke
belpb takker vi såvel Heller'.r;iund menighed som a1le givere og listebærer'e i vort sogn.
Dy

ssegdrd

M eni.ghedspleje.

))Far, giv mig noget, som ikke
kan dø ! <<

Y

jeg kender en li1le dreng, som havde fået en
h.rndehvalp af sin far og var så glad for den;
er dag blev den kørt over af en bil, og drengen
,rler- meget ked af det. Ti1 trøst gav hans far
:,:rr- et gedekid at lege med; men en skønne
:l.olgen 1å gedekiddet og var cldd. Fortvivlet
kon clrengen ti1 sin far og sagde: ,Far, giv mig
rroge:. sc,m ikke kan dØI.
I en tid, hvor der ddelægges og dræbes, og
i-ir-ct' alting vakler, kan .der kom,me et råb om
cie:ie: Gir. mig noget, som ikke kan dØ, i mit
hielte, så jeg har det nu og altid!
Det er velsignet at kunne sige det, at der er
en. del kan give det, Jesus Kristus, som selv er
iiv et.

Fhv. kirkeminister V. Fibiger.

»

Kast al eders Sorg paa Gud !
,Lad i alle ting eders .begæringer komme
fre'm for Gud i påka1deIse og bln med taksige1se.. (Phil. 4, 6). Skal det vlrkelig lykkes at
leve Guds bprns sorgfrie liv, så gælder Cet om,
at vi 1ægger os ovenstående formaning på hjerte sådan, at vi npjagtig fø1ger den. Anledning
ti1 bekymring skal nok konnme så godt som
hver eneste dag i denne verden, der er så fuld
af usikkerhecl og ondskab; men i a1le disse ting,
cier mpder os, behorrer vi blot at lade vore begæringer gå frem for Gud i bØn. Det er jo sikkert, at en fader har Øre for sine bprns bØnner, så vist som enhver jordisk lader har ore
for alt, hvad der rprer sig i deres Llprns hjerter. Er der cla noget, du begærer, så fBr det
frem for Gud, og han vi1 enten give dig, hvad
du attrår, eller sige Cig, at din begæring ikke
duer. Er der noget, du er bange eller urolig for",
enten mecl hensl,n til die selv eller d.ine kære,
så 1æg det frem for Gud, og han skal give dig
råd, e11el iæg pa ham, hrrad du ikke magter, og
vil tage uroen fra dig. Det er en stor og
naderig tilladelse, r,i har fået: at gå med alt til
Gud, hvis orcl siger: , Kast al eders sorg på

han

Gud; thi han har omsorg for ederl
Men skal det blirre ti1 noget med dine bpnrrer, så glem ikke, at cle tnå fdres frem ,nzed

Du må kalde på Gud, indtil du
fdler hans nærhed, ligesom du råbte: ,Mor,
morl"
når clel var noget i t,ejen for dig, mens
du var- barn, råbte, indtil du fandt hende. Du
må have Gr-rd kaldt hen ti1 dig, fdr du kan tale

ytdkaldelse..

med ha,m. Og har du så fprst kaldt på ham, ja,
så er jo egentlig din nod næsten forbi. Dette at
et syndigt menneske foler den hellige Guds nærhed, har noget forunderligt beroligende ved sig,
ligesom det bed.roved.e barn ikke er helt bedrdvet mere, nar det har nået hen til sin moder.
Glem så lkke,lzed toksigelse.. Har du noget
at bede Gud om, så begynd altid med at takke
ham. Har dr-r fdrst takken fat, vokser tilliden
til ham i dit hierte, og din bdn bliver mere trosinderlig.
Pastor P" Krag.

LÆGE DOM
En far sad ved sin voksne datters dØds1eje.
Hun lagde: ,Å, far, jeg er så bange." Han gav
sig til at fortælIe hende, hvor god hun havde
veeret, hvor glade alle 'n,ar for hende. Pl.udse1ig afbrØd hun ham: ,Jamen, f,ar, a1t det kan
ikke hjæ1pe mig nu.. Så gav han sig til at for-
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tælle hencte om Jesu liCeles og dpcl. Deri fandt
hun fred.
I'Iår det hedder i orciet, at straffen er iagt pa
Jesus, går vore tanker' let v.ild, for vi har væn-

net os tii at se på siraf for noget, vi alligevei
rirke kunne gøre rigtigt, sorrr en urimelighed.. r"ri
trænger til at hoide os for pje, at vi er i fåengsel, og fængselsmurene hedder synd og dpd. Vi
kan k;empe og kæmpe mod synden, vi kan rase
n-ioci doden. Vi rblivel ikke syndfri, vi karl ikke
fil.gte fra drlclen. Vore fængselsmure troclser
;rlle vore anstrengelse::. X[en Jesus steg necl i
vort fængsel ti1 os og brdd dets mure ned. Det
er urimeligt for vor tanke, at d-en uskyldige gik
i vort sted. Hvor skulie vi kunne bunCe i Guds
tankers dybder.
Lad os hellere spørge os selv: Iftzor sh,.riLe li
kunne undv6ere evangeliet, dette gode, glade
blrdskab om ham, som byttede plaCs med os,

gik incl i vort farigehul og satte os over i

sit

rige?

Marts

Torsdag den 1. kl. !t): Oifentligt mBde hos lr'.
I. Olsen, Sdndergåidsvej 38. Taler: Sognepræst \r, Nprup-Nie1sen, Helleruptrund kirhe.
Tirsdag den 13. kl. 20: Kvindekredsmdde hc-s fruTange. Vangedevej 209.

Torsdag den 15" kl. 2C: Bibeltime. Østre kleCs
hcs fru Holst, Bdgehp: 36. Vestle kreci-s i-rcs
hr. G Jess, Frænd-evej 25 A (Johs. er-. 1).

April
Tcrsdag del 5. kl.20: O{fentiigt n-icjde hos -:r-.
C. Appel Lustlup, Ewatrdsibakken 28. Taier':
Pastor Ldnborg-Jensen, Hellig Kors kir]<e.
Tilsclag cien 10. k1. 20: Kvindekredsrndde hos i-',-i
\\,'oiler'. Sond.erbakken 29.
i\ D.-

ScnCag cien 15. kl. i0: Højmesse i DgssegJrrris1.'irlieiz. Pr:edikant: Sognepraest H.'W'e1izer.

vi står overfor Jesu kors, ser vi

ind- i
vor iogik ii;ke, men vr
ser ind i den 1<a-.r1ighed, som forbarmede sig
over os og kom os til hjr=lp. Grib du krlot ordet
om hann, der gik i dit sted, og ]<lyng dig t.ii ctet.
Lad l:1ot Djævelen vise dig tiin syncl, holder du
fast vecl Cet ord, skai han rømme. Goigatha er
det eneste sted, hvor vi tdr mØde Djzevelen. A{len
der tpr vi også mdde ham, for der gik Jesus i
vort sted, og vi blev frie. (Esajas 53).
Hvo vl1 mig fordpmme? / Jesu blodestrtimme
r' sænker jeg n:rig i; / Gud i himmerige r clpmme
vil og sige: / Denne han er fri; I han er to't i
Jesu blodl r Satan synd og ddd må rdmme,
hvc vi1 da forddmme? (Nr. 511)
Sti tsprovst Ku.i, Jettsen.
l.Tår

$udstienester og lriløder

Gr"rds hjerte. Her gæ1der

At

til Kristus,

så det

biiver vlrkelig sandt for cs, at har-r. sonm har a1
i hrmlen og på jorden, også har fået magten over min rril,je og mii sind. Kristen er at
lerze i umulighedernes rnullghecl. Dersorl kristne
gor det, de kan, gdr G&d det, de ikke kan!
Fru. Bjerg-Nielsen.
magt

az ar'et

hkirilen.

Torsciag cien i9. kl.20: Bibeltime. Østre

kl.

13

i

25.

:.'esri'e kleds hos hr. P" Geil, Sflnderdaleri 12.

(Johs. er,., cap.2).

Maj
'frrstiag cien 8.: Kvindekreci-smpde hos fru Cillis:ensen. Kildedalen 13.
-loi'sriag cien 10. ki. 20: Of{entligt mØde hos hr.
C. Frokjær-Jensen, Lyngbyvej 298. Kinainiss:cnær Mary Holm.
Tclsclag den 24. kI. 20: B.ibeltime. Østre krecls
hcs hr. Lu.ndby, I{grianvej 22. Vestre kr-et1s
hrs hr. A. Christensen, Slnderengen 3.tr Å.
' Johs. ev., kap. 3).
Tolsclag den 7. ki. 20: tr'æI1es bibelkreds hos hr.
C. Frokjzer-Jensen, LS,ngfuyvej 298 (Johs. er'.

kap. 4).

Tirsdag den 12.

frn

kI. 20: I(vindekredsmflde

Evertsen, Spnderdalen

hos

24.

NB,:

til

Søborg t, NordsjcelVi modes ved Dyssegårdskirken kl. 18.3A pt'tecis,

Tcrsdag den 14.: Bi,ltur
Iønd.

\ri

bespger plovst St€e?uinkel,

SøNDAGSSKOLEN
Hver søndag

i;r'ecLs

ncl hi, Oster Hansen, Hagens Al e

Juni

være kristen

Kristen er at være bundet

ii

!

Dyssegårdskirken-Alle børn er velkommen!

Ansvarshavende ReclaktØr: Pasior NIøæ W. Olsen.
Teller. Hellerup.

