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I-Iø jrnesse i L)yssegaardskirlien ved

Kl. 2O:

Dastor t'{ans Tb-yge Jacobsan

Kl.

14

Festplaclsen åbnes

:

Ffornorke.ster

Foiliernøde

-

talere: Borgmester

Aage E. Jørgensen, skoie inspektør
GotJredsen
I

GC/1i Alre

Kl. i6

:,,Om krin:r

1630:

dirigent

kommune-

Lærer Villads Nielsen.

Kl. 22;

Åfslurning. Lodtrækninger"

D-yssegaar-

.,

Kg1. kamrnersanger Erile Sjøberg
og pianist ved r;rdioen Vlc'tor Ficsher

Kl.

Koleratursangerinde, kgi. operasangerinde Køren Marie Nielsen og
l,'ictor Fiscbg, børnehor Jra D;,tsselqaardssleolen

F.D.F.s orkester.

KI. i5

16. Årgar.g

- Medlemmer
Folkec'lanserforenins
naticnalclragter)

Garnle folkedanse

På fcstplacisen

Jtndcs :

Kafferestauration - Skydebane - Håndarbeidsbod - Tomboia - trsbod m. m.

af Lyngby
(i

Kl. i9 ;

F. D. Fs. hornorkester.

Alle er velkornne!

-

IIøjttaleranlæg ved radioforhandler AridrI
Pctersen, Søbors Hovedgade.

Støt saEen med gaver oE køb!

-

Gratis adEang!

DYSSEGÅRDSKIRKEN

Folkefest med Bazar

ud af aiie

Søndag cl-en 3. .'Juni 1951

Saa indbyder vi da igen tii den aarlige
Begivenlied paa Kirkegrunden. Ganske
vist er udsigterne tii, at vi kan faa begyndt paa den nye Kirkes Opfprelse ikke
1yse. Der skal endnu flrst og fremmest
bygges Boliger ti1 de mange, som savner
Lejlighed. Men det er vor ufravigelige
Pligt, at vi fortsaetter Arbejdet med at
indsamle Midier iil Kirkesagen, saadan at
vi den Dag, da der bliver givet fri Bane
for Materialer, ikke skal staa og mangte
Pengene. Det er vor Cpgave i cl.isse Aar at
s@rge for den Side af Sagen, saavidt det
staar til os.
Det er da ogsaa saadan, at en stor Del
af Sognets Bebosls Aar efter Aa"r trofast
slutter op om vore Bestræbelser. Og vi
henvender os derfor trygt og frimodigt til
Befolkningen igen i Aar om at yde god og

ivrig

Bistand.

Et godt Program (se Forsiden) er ved

mange forskellige Menneskers velvillige
Bistand iilveiebragt. Man gaar ikke forgæves herhen Sgndag den 3. Juni, men vi)
sikkert faa en udbytterig Dag paa forskellig Maade, baade gennem Talerne, som hoides, og gennem den kunstneriske lJnderholdning.
Nu beder vi blot om to Ting.

For det flrste om godt Vejr. Det har
Vor Herre i sin Magt.
For det andet om Gaver til de forskellige Boder. Det har vi selv at slrge for.

AZt kan bruges! Haandarbeidsbod, Tomv. skal nok faa Anvendelse derfor.
Meningen er jo at holde Uigifterne saa
smaa som overhorzedet muligt. i]es større
bliver Overskudet.
Altsaa: Gaver af enhver Art modtages
fra nu af med hjertelig Tak i Præstegaarden el1er paa Klokkerkontoret.
Og kom saa, saa mange som muligt, og
bo1a, Skydebord o. s.

vaer med paa sel-,re Dagen. Saa skal vi noli
faa baade en god Dag og ei godt Udhytte
Anstrengelserne.

Paa Komiteens Vegne

Venilg

Hilsen.

Ilans TltEoe,I

ucobseil,.

Sognepr:est.

Dette Blad
Gennem mange Aar har vi arbejdet paa
at faa en tilfredsstillende Crd.ning m. H. t.
IJdsendelsen af Menighedsbladet. I)et ser
nu ud, som om det lysner.
En Kreds af Mænd her i Sogrret har arbejdet paa at til.r,eiebringe et Grundfoncl,
og dette er lykkedes, saaiecies at vi nu raader over ca. 1200 Kr. ti1 at begyncle med.
Det er saa Meningen, at vi, ved at deitage
i en Sammenslu,tning mellem ca. 20 Sogne
i KBbenhavn og Ornegn, han faa et pænt
Blad fremsiillet saa biilig'.t, ai vi 10 Gange
om Aaret kan udsende et Eksemplar til
Iu-er Husstan,d h.er i Sognert genn,eln Post'.*cesenet.

Ogsaa iil dette Formaai skal en Del af
Bazarens Overskucl anvenctes, idet der jo
ikke er nogen Mening i at bygge en Kirke
ti1 sin Tid, dersorn der ikke er nogen lVIenighed ti1 at rykke ind i den. For. at
"kalde forsamle og Jesus forkl.aye,
bAgge Guds Kir'/."e. oplgse hans -F'oIll..
er i vore Dage og unCer vore Forhoici ogsaa et Kirkeblad en Nødvendighed.
Det er derfor med Forventning, vi ser
hen til i Efteraaret at paabegynde detie
nye Led i vort Sogns kirkelige Liv og Arbej de.

Og

vi beder alle Reboerne om at rrære

opmærksornrne paa dette
os med Raad og Daad.

ITans Thyae J«cobsen.

Atrsvtirshavende RedaktØr: Pastor Maæ \nr. Olsen.
'l'eller. ltrellerup.

lllad og ai støtte
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