DysseEaards-

Kirken
i'{ummer 3
Dyssegaardskirken i Dyssegaardsskolen,
Dyssegaardsvej 26.
Højmesse hver søndag- og helligdag kl. 10.

16. Årqa.,g

1. Oktober 1951

betydning, vil få sindet stemt til taksigelse og
tage psaln-risten på ordet, når han siger: ,Lov
Heruen og glem ikke a1le hans rrelgerninger-1,,

(Ps.103,2).

l/o,r'lV.

Ols,',r.

Adresser:
Sognepræst Hans Thyge facobsen,
Dyssebakken B. Telf. GE 2364. Trælfes bedst Ki.
18-91 (Tirsdaq ikke).
Residerende Kapellan Max W. Olsen,
Koosel.ysvej 5 B. 1. tv" Telt. GE 3673. Træfles
bedst Kl. 12--13. (Fredaq ikke).
Klokker RudoIf !Ia n se n,
Ellemosevej 115, Telf. GE 2875" Irælles hver Daq
(undt. Torsdag) Kl. 10-13, Fredag tiliige Kl, 1B-19.
Organiat Paul ff amburg:er:,
JægerbaLken 7, Telt. OR 5227.
Meniohedsraadets Formand

:

Overretssaqfører Ila ns B re d m o s e,
Fraqatiavej 9. Telf. HE 4854.
Holst,
Menighedssygepl. Frk. E. Rønnenkamp
Bøqehøj 36, i' Teit HE 6719. Træ{fes KI. 13-15.
Menighedssygepl. Frk. E. !Iansen,
Højsqaards Alle 621, Teif. GE 3151 træfles 13 15.

Lover den Herre!

Menighedsbladet
Son'r bel<endt anmodede vi i foråret gen[em
lLdsendte skrivelser sognets be]:loere om at hjælpe
os rnecl at fa dannet et grr-rndfond, således at det
linnne blir.e muligt at udsende menighedsbladet
pr'. post iil san-itlige husstande ca. 10 gange årIigt.
Der irLd,ltoitt 1300 kr.. lor huiLket belpb oi hjerte-

Iigt ttLltl:er alle

tiorr og c1e fortsatte prisstigninger, at vi i pjeirlikket rkke kar-r fole cienne vol plan ud i livet,
tnen i den forste ticl rna ncijes med at udgive
lejlighedsvise to-siclede nulnre af bladet (som
nærvær'encie ). Vi beklager se1t, meget stærkt
denne losiring. llen vi legner med vore venners
forstaelse og haber snarest at kunne realisere
vol oplindeiige tanke, at skir]:e et regelmcessigt
bi'nrleled ntelletit sognets Joik og deres kirke.

Med passende mellemrum dukher diskussionen

om kristendommen op imellem cs. Den bærer
for det meste et negativt pr€eg; man kritiserer
den kirkelige 1ære og den klrkelige torkyndelse

cg dnsker her en ,moderniserinso, en ,tilpastil nutidsfolhold og nutidstankegang. Hertl1 må vi fra menighederl svare, at sprogdragten,
hr,ori evangeliet ik1ædes, vel må skifte fra slægt
ti1 s1ægt, men euangeltet selu er uJoranderligt.
Evangelium betyder: det gode budskab, nemlig
budskabet orrr, at Gud kommer os i hu. at han
i Jesu Navn elvol' fader (Johs. 14, 7), at hans
tilgivelse og velsignelse er .over os, at han vil
give os, som ever i forkrænkeiigheden, del i
evigt 1iv. Evangeliet 1ærer ,os atrtså, at vi trænger til Gud og hans frelse. Spprgsmå1et bliver
nrng.

vi vil

indse dette og tage imod hans gave.
Den, som begynder at fatte gavens storrhed og
så, om

BtclrcLgyclere.

Desveelre ber.irl<er den folr,æLrede papirsitua-

Menighedsmøder
Eftel ferietiden begyndel vi nu igen på det
kirkelige arbejde. Vi minder fdrst og freramest
onr gr-rdstjenesten hver sdn- og helligdag kI. 10.
1\{en derudovel indl:1"der vi enhver i Dyssegald
sogn til at deltage i en reekke menighedsm§der',
sorn i vinterens lpb afholdes i l)yssegårdskirken
med 3 fpl og 3 efter jul.
Den forste mdderække bringer vi l-ier:
Torsdag den 4. oltto;ber k1. 20: Biskop F. Bt'irttttRasrrtssert.

Torsdag den 1. novernber kI. 20: Plovst

EgTede

^Scizack.

'lorsdag den 6. december kl. 20: Pastor J. Jatrsett.
Erndrup.

Noter dagene o1tr lad os bliue rn.ange til disse
trtoder. huor clctde o<t kenrltt: ntcpncl r,il tol(. til os]

I]YSSEGÅIiDSKIRKEN

Bibellæsninfier
i

fortsætter efter en .tri1Ie pause i
den ko,mmende vinter. Mange var glade for disse
aftener, men vi vi1 gerne se endnu flere deltagere

Guåstlenestet" o$ møder

1:ræstegå,rden

Oktober
Tirsdag den 2. kl. 20: Kvindekre'dsmflde hos fru
Geil, Slnderdalen 12'

end sidst. Bibellæsningen afholdes anden og fjerde mandag i måneden, {flrste gang 15. oktober
k1.20. Vi gennemgår Rornerbrevet (i ndvalg). Torsdag den 18. k1.20: Bibeltime. Østre kreds
Alle er velkomnel
hcs hr. Øster-Hansen, Hagens all6 25.
Vestre kreds hos fru Hansen, Slnderdalen
34. (Jorhs. 6, 1-21).

Møde fof gamle
Alle gamle og ensornme i sognet
det mØde for garnle, som afhotrdes
serz, Slnderclatren 34, fprste tirsdag
vinteren igennem (k1. i4,30-1?).
kaffe, forskel ig underholdning og
en l<ort andagt,

ki. 20: offentligt mlde hos hr.
olsen' sBnd'ergår'd'sve'j 38'
Taler: Sekretær i K'D F' c' Poulsen"

Torsdag den 25.

L

ti1
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indbydes
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måned

på
rned

November

Der bydes
af,siuttes

w' olsen'

H' Th' to"oot#r;o*
nonr"nYo*

T,irsdag den 13. k1. 20: KvindekredsmBde hos

Hansen, Slnderdalen
Torsdag den 15.

ki.

fru

10.

20: Faolles ibibelkreds lros hr.

Fr/kjær-Jensen, Lyngbyvej 298 (Joh.

6,

22_59).

,,Foreningen Dyssegaardskirkens

0pførelse"

har'1'r:r hr. Yolr/er,.:nl Pt,1cr.sel. Slctievei ll2.
nrerl tiil< rrroOta.qet

1{1.{)tl

1<1.

KirkeuEe i Dyssegaardskirken
Sd.clag.den 1g. kl. 1(): Hpi,resse. prædika,t:
pastor Dil;/. Cltrislr

'1iiIsdag clen

Et bibelond

Orsd-iig d.en 21. k1.20: Sognepli=st Geor.cl BcLr-

;lte'ldy. ELltskilken. (Korclegn

Tolsdag den 22. kl.2(.): Sogrrepr:est f'rdli.idr?'-

Tikob. (K.F.ti,\'{.-,sangelne).

Sonclag cl.cn 25.

rlcr

dom taler i,,ge, s',rl. De.rr:r: e,'
ingen stolle irost 1-.n jolcicn encl cj;,iben, veci hrrillien rri tr'æder ilcl luiilel nail.ens og barmhjertig-

hedens dom.
S.-rnclen blir:el heit tilgivet i
- - at clen rkke tnel'c-. er der, men
cliiben. ikl<c sirclan
deir blivt:r'ikke rnere iihc.qnct.

l,,Tellergirrd

s]']^rger).

Jr:;tsi,rt..

Hver søndag

kl. 20: SognepliEst

kor').

ham, ikke skai f oli:r'i-;cs, nti:rr hitt.c ei evigt 11r'.
(.lilhs. cr'.3. l6))

Gr-rcrs

peters kirke.

^Ifirr.?)-lrriel-.
sc;i. Hellct'uplnncl 1<ilkc. (Bethe,sclas
sarig-

Saledes elskede Grti velcien, at har-r gav sin
son..ien eeitb:irr-ie, 1or- at erihrrer. som tro| pe

Et LUthefOfd

2(-1"

nse.,tt. S,imon

1<1.

20: Ho.iskolefolstancier',

car.icl.

n','-

lll;.,li.l]#'::]j=--j1".',:.:"Jl*':','.',"""
December
Tils-iag clen 11. k1.20:

i(vincl.ekre.1-c-qtocie ho.s

Hrrnseit. Sotrclerrlalen

SØNDAGSSKOLEN !
kl. t3 i Dyssegårdskirken - AIle børn
velkommen

!

Ansrrarshavende Redaktdr: Pastor 1\rlar W. Olsen.
Teller, I{ellerup.
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