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DYSSEGÅRDSIilRitE}i

Dyssegård sogn
er ifdlge kgl. resolution af 28. marts 1938 udsl<ilt fra den tidligere forbindelse i kirkelig henseende med Vangede og Gentofte sogne pr. 1.
aprii 1938. Den de1 af Dyssegårds sogn beliggencie dst for Lyngbyvej er senere skilt fra som en
del af det pr. 4. februar 1949 nyoprettede Helierupiund. sogn.
Ved menighedsrådets foranstaltning fl.'-rrl:andes herved til samtlige husstande i sognet on.'

slaer.le kort og opLysninger.

el indtil videre den på Dyssegårdsskolen indrettede o,r,erordentlig smukke kirkesai.

Den nye Dyssegårdskirke
i;at:rnkes rejst på den af Gentofte Komn-rLLne

sk;enkede grund på Dyssegårdsvej, hvor tidligere den gamie Dyssegård 1å, og hvor allerede præ-

er

opfpr.t.

ortnancl:

H.

Ol,erretssag-forer

(HE

Breclntose. Fragariat,ei

K. K.

I.ry'eber,

Fluevei

Ptttd,olJ lTattsen.

Ellemosevei

21.

24.

tr'ru Johanne Jensen, Fruevej 5.
Ar-kitekt Aage Christensen, Sdnderengen S4 A.
Pensionist A. O. Johansen, Ewalclsbakken 16.
I3litndselshandler L. C. Larsen, Plantevej 35.
Disponent C. Appel Lustrup, Ewaldsbakken 28.
Afdelingsleder Imm. Olsen, S@ndergårdsvej 38.
L,Turermestel Axel Poulsen, Dyssegårdsvej 72.
Fru Ulla Skjoldager, Melvitlevej 1.
L,ektcr, cand. mag. Jako'b Jensen, Lyngbvvei 235.
Sognepræst Hans Thvge Jacobsen.
Pastor Max W. Olsen.

,,Foreningen Dyssegårdskirkens Opførelse,r

blerr stiftet den 6. februar 1936 med det forn-rå1

at tilvejebringe midler ti1 opfdrelse af en ny
1<irke, da det er en betingelse for henvendelse
ti1 mvndighederne om bistand, at sognets bebcele ad frivillighedens vej tilvejebringer et lbetr.ag-

leligt

belo):.

Gentofte ola Onegns Eank,

Kirken

Hans Thgge Jacobsel.

Mar W.

:

Ilusejer J. H. Erichsen, Kildebakkegårdsal1e
Assuranddr AxeI Hansen, Ellemosevej 27.
Giarmester G. Fritjof-Hansen, Munkely 10.

21.

r:

Residerende kapellan

115.

(GE 2875).
A arig1e'med,letntner

Snedkermestel K. I{. 11'cbei'. Flrierrej
Kos.sr:re

Praestegalden, Dvssebal<ken 8. GE 2364.
Træffetid: Kl. 1B-19. ( Tilsdae ikke r.

Scliretær og kosserer':

Klokker

Pastor Hans Tltycle Jacobseir.
Nceslf orrncrzd:

Sognepræst
9.

4854).
rYæsffornroncl:

Snedkern-rester

bakkegårdsa1Ie .1.
Bestyrel set ts t or i rt an cl :

l,{ictlertiCig kir}resal !a D}'sse-qalrlsskolen. (Netlgang ti1 kir'ken r sli.r-e3af ilers..-cr']stre hjdrne).

Dyssegård sogns menighedsråd
F

ÅrrpstJonrrald:

Amtsr'ådsmedlem \ia]d. Christiansen. Kilcie-

Sognets kirke

siegår.rLen

I de forlobne ar har foreningens nu over 1000
medlemmer tilvejeblagt over 100.000 kr. En rrelynder har skænket alt træet ti1 kirken, ligesom
dei er bevilget et belob på finansloven. Menighedsrådet retter eii incltrcettgende opfordring ttl
sogrefs beboere ont ctt illdrnelde sig 't, loreningen.
Hidtil har n-ran ikke krinnet få beviiling til materialer ti1 opforelse af kirken.
Re pt' æ s enLontska bets J or n tand :
Borgmester Aage E. Jergense'n.

Olsen.

Kongell,svej 5 B, 1. sal :. \', GE 36;3,
'Iræffetid: K1. 12-13. rFi'eliåe rkke ).

Kirkekontor
Klokkel Ru.dolf HuiL:,: r.
Ellemoser,ej i 15. GE l8;r.
Tr'æffeticl: K1. 10-13. Tolslag 1..rkket). Fredag
tiUige ki. 1B-19.

Organist

)\[ag. ar:i, PotLt Ha -r ,rp.r. jægerbakken

oR

7.

5227.

Menighedssygeple!en
Fi';. E. Rorznenkorrip llolsl.
Bogeho' 36. 1 saL. HE 6719.
T: ælie:.-r: Kl. I3-15

S-vgeplejelske.

S:'geplejerske. flk. E. Hansen.
Hojsgurrcisalle 62. 1. sa1. GE 3i51.
f lae- iet i,1: Ki 13- l J.
EIter laegeolCination ydes h,ielriizepleji: gratis
1il alle beboere, som er i sygekasse; alle cjvlige
:rn'.,ler'2 kL. pr'. Lesoq.

DYSSEGÅRDSKIRKEN

Bemærk!
Angående bryllup og begrauelse henvender
rnan sig hos præsterne.
Om ddb ag lysning henvender man sig på
kirkekontoret.

Konfirntation afholdes to gange år1ig: Palmespndag og 1. sBndag i oktober. Indskrivning den
fdrste mpdedag (efter forudgående meddelelse
på skolen). UnCer.visning hver mandag og torsdag k1. B-9.

Menighedsblødet udgår

indtil videre 4

til

fordel for menigtredsaribej-

det og kirkeindsamlingen

afhotrdes

grunden sædvanligvis 1. sgndag

(i

1952 dog B.

juni).

på kirke-

i juni

må,ned.

GIROKORTET
I,Ied dette nummer af ;bIade,u fø1ger et girokor.t, som vi beder alie bladets laesere tage godi
imod og snarest tilbagesende med et belØib, hvis

stdrrelse man selv bestemmer. Bladets redaktion
el gratis, men omkostningerne til papir, trykning og f orsendelse kræver en temmelig stor
slrm penge, som må ,tilvejebringes gennem friviliige bidrag. En gang om året anmoder vi derfor
sc.gnets beboere om lkonomisk stØtte ti1 at få
menlghedsbladet
bindeleddet mellem kirken
- ti1 samtlige husstrande i Dysog hjemmene
ud

\ri takker a11e, som vi1 give os en håndsrækr:r'rg trl dette stykke menighedsarbejdes drift.
segår'd sogn.

Htr,ts Tttyge Jctcobsen.

Mar W.

side lcesked.
Der er således rig lejlighed ti1 at samles om
Guds ,ord. Lad os atle gpre en flittig brug af
clisse tilbud. Thi ,salige er de, som horer Guds
ord og bevarer detl. (Luk. 11,27).

gange

år1ig gennem postvæsenet ti1 samtlige sognets
beboere. Det opretholdes ved frivii.lige bidrag
og en giro-indsamling een gang årIig.
Hyppigere udsendelse påtænkes, når pkonomien
gØr det rniuligt.
Bo.-ar og folkeJest

5) Forste tirsCag i hver maneci afholdes i vinterhalvåfet mpide for gamle hos tru Han:sen,
Spnderdalen 34. Der ;bydes på kaffebord, f orskellig underholdning og sluttes med en kort anrlagt. (Om sommeren afholder menighedsplejen
en uclflttgit for vore gamle).
6) Desiuden afholdes bibeltimer og mødel i
forskellige hjem samt om efteråret en kirkeuge.
Om dette ,arbejde giver mcidelisten på sidste

Olsen.

KIRKE OG MENIGHEDSLIV
El kilke d.anner rammen om det kirkelige liv
r sognei, I og ud fra Dyssegårdskirken g@res f(l-qen:ie arbejde for folkekirkens rnedlemmel i
(leiie s3gil:
i I Hi'el son- og helligdag kl. 10 ,afholCes guc]s.'e:te.1e.

Til forældrene i

sognet!

Den 5. september 1948 starteCes i Dyssegårdskirkens menighedens spn-dagsskole. Den blev
straks mddt med stor velvilje fra rnange hjem, og
hver sf,ndag samles her en stor flok glade drenge
og piger med deres Iærere og 1ærerinder, der
ofrer deres fritid for at give vore bBrn en god
ballast for livet og belvare dem fra de:l onde.
Bprnene er den stdrste gave, der er ;iletroet
vore hjem. Denne gave vil vi alle gerne værne
om. Vi takker de f,orældre, der har vist os ve,lvilje og ti]1id i de år, der er gået, og vi beder

alle forældre orn at stBtte vor sdndagsskole og
betro os Deres bdrn, der så også år adgang til
at overvære vore gode bprnefilnt og deltage i vor

sonunerudflugt o,g juletest.
Sdndagsskolen afholdes- i Dyssegår'dskirken

hver sondag fra k1. 13 til

14.
U clucLlget.

Opstandelse
Pasl<ens br-rdsliab el et budskab om Liv. Det
folkl'nder os, ai Jesus, vor Herre, 1ever. Vei do-

de han Langfredag, endda en forsmædelig dod:
Han nagledes ti1 et kcrs og blerr regnet iblandt
overtr:edere (Mk. 15,2?; Lk, 22, 37). Men trediedagen derefter fandt h,ans venner graven tom,
og de fik den besked: ,Han er ikke her, han er

opstandenl. (Lk. 24,6). Nederlaget var forvand-

tii sejrl
Jesu 1iv og gerning endte ikke i håiblc,shed cg
meningslcished, rnen modtog sin guddommelige
stadfæstelse påskemorgen. Derfor har hans ord
og indsats stadig gyidighed. Hans ,fuldJrragt ,,
hans ord om sl,nd.ernes forlade,lse og det evige
1iv tilhctrer ikke historien som noget, vi blot kan
hore og }æse om, men det er bestandig nntld,
let

vi stadig tor regne rned og kan tilegne rrs.
,Kristus er opstandelsen og livet. (Jchs. 11, 25).

son-r

) Hr-er sondag (r-rndtagen i s,ommerferien)
l,l aiholdes sondagsskole. Al1e børn i D1'ssegår'c1 scgn ir-rCbydes.
3 ) Den {ol'ste torsdag i månederne oktober',
ncr-eilber, ciecenber, februar', marts og april af-

Han 1ever, og vi skal le",re ved hans
kraftl (Fil. 3, 10-11).

rneci f r-eul ede talere, som or.ienterer os i f or.s}<ellige kilkelige og kristelige spprgsmåi. Alle er
velkomne. cg adgangen er gratis.

Det er stadig aimindelig opfattelse, ai "om sdliLagen kan vi arbe.ide foi: os selv". Kirken siger:
Sinriagen er Herlens Cag. Men folket siger: Sond.agen er vor- egenl Det er blevet en sor,,e-længec1ag. Det vrimler af folk i dette dobte 1and. der
r.iIle fa nerrzechok. hrris man en ldrd.ag bnrtalt

2

k'1.

4) i vintermåneder.ne afholdes i pra:steg[trc].en
(Dyssebakken 8) ar-rden og fjerde n-randag lcl. 20

bibe11æsninger t,ecl sognets praester.

opstancelses

Nlar \r"

Olsen.

SøNDAGEN

DYSSEGÅRDSKIRKEN

toreslog dem

at gå i kirke i morgen. De viIle

slet ikke vide, hvad de skulle foretage sig d6r.
De kyniske vil1e svare: Hvad gIæde kunne Gud
have af, at

vi gik

derhen og kedede os'i

Det er en af tidens uhyggeligste misforståeIvi mennesker kun skal gdre det, der morer os. Den slags overfladlsk snak går en stund.
Så kon-rmer alvoren og siger: Nu har I leget
ser, at

længe nok. Den klæder sin mand

i

lange stdvler

og anbringer folk I skyttegrave og tilflugtsrum.
uden først at have sikret, at det rnorer dem.
M'an skal gå i kirke, ikke for at en præst skal
prdve på at konkurrere med aI den underholdning, cler ellers

b-vcles

på. Man skal fØrst og sidst

i kirke, fordi man har sin plads d6r; fordi
man som dØbt menneske har pligt til at deltage i
gucistjenesten. Du skal ,gå i kirke for Guds skytd,
for han mangler en stemme i spndagens lovsang,
når han ikke hdrer din! Man skal gå i kirke for
gå

menighedens skyId, for menighed betyder, at vi
har noget fæ}1es. Her er det sundt og godt med
orden i tingenel
Det er dyrt for Europa, at vi har verdsliggjort

sdndagen. Verden il:liver mere og mere sjæ!.10s.
Ja, verdensmagterne brugte spndagen ti1 at s1å

ihjell Og vor Herre Jesus biiugte søndagen til at
gøre veI. Det bliver ikke bedre med verden, for
sdndagen igen bliver en hellig dag. Det n-rå vi
begynde at forstå, at det hævner sig lige så me-

nemlig hvis du lever med Gud under evighedens
sytnsvinkel.

Over selve den store portai findes det tredie
ord indhugget på kirkevægg€ns sten'. lntet er
utgtrgt undtagen det, sont tarer euigt. Det evige

findes kun hos Gud. som er ,Evighedens Konge*
(1. Tim. 1, 17), og derfor hedder det: ,Den, som
har Sonnen, har }ivet; den, sorn ikke har Guds
Son, har ikke livet" (1. Johs. 5, 12)" Vi kan nok
laenges mod evigheden, nnen kun Gud forrlår at
glve os det evige liv, nermlig i Jesus Kristus.

Fattigt og hult bliver livet og trosteslps dpden

uden evighedens håb. Grib derfol det evige 1iv
i Kristusl
Mar'nLs Httnsen.

Hvorfor døber vi børnene?
1. Fordi Jesus har sagt, at dåben er indgang tll
h.arrs rige. Han har selv befalet os at gdre a1le

til hans disciple gennem dåben og
2. Fordi Gud i daben gor os til sine ,b§rn, skænfolkeslag

beIæringen.

ker os sin ånd og syndernes forladelse.

3. Fordi barnet skal te-",e under

i

Guds velsigrrelse

Guds menighed som hans kære barn og
arving ti1 det evige lir,.
og

get at bryde det 3die bud som noget af de andrel

Koj jIIroil..

Glem ikke evigheden!
Det moderne menneske er dennesidigt. En sadan påstand mddet vi ofte. Dog iige urokket står
Bibelens ,ord, at også evigheden har Skatreren
lagi i menneskets hjerte (Præd. 3, 11). Hei: er
hver enkelt under ansvar, Evigheden bortskaf,fes
ikke ved flertalsbeslutninger. Men indretter man
sig på at leve en dognfluetilvaerelse, er" det intet

under, at evighedsperspektivet taber sig. Glem
derfor ikke evighedenl
Tænk på cie tre indskrifter ot,er portalen ti1
domkirken

i

Milano.

Ti1 hpjle ser mån indhugget en krans

af

rroser

de bærer dog alle det

- Du kan {orøvrigt tænke
De rrisner.

samme præg:
på hvilke sorn helst r.oser,

ja på det, der glæder

dig mest her i verden: Vennerne, interesserne,
intet er undtaget fra
arbejdet, hjemmet o. s. v.
denne lov: AIt det, der -behager, varer kun et

djeblik.
Til venstre ser man en krans af torne, og rr'erunder står der: Alt det. cler bcCreuer. Darer ltLrt
et ajeblili. Også heri er gen-rt en d1.b sandherl.
Hvor imeget du end må lide til legeme og sjæ1 af
smertefulde tornestik, ja selv om du sku1le martres under en tornekrans, må du trdste dig med,
at a1t det, som bedrorrer, varer kun et djeblik.

tB.

Sondagsskole hver søndag

APril
kI. 20: Menighedsmocle i Dyssegårdskirken. Provst Ottosen.
Tirsdag den B. kl. 20: Kvindekredsmode hos frli
Torsdag den 3.

Appel-LtLstrup, Ervaldsbakken

kl, l3 i

28.

Tolsdag den 17. k1. 20: Fælles }:ibelkredsmode
hos hr. I. Olseri. Sondelgar-Csvej 38.
(Johs. B, 30-59).

Torsdag den 24. k1. 20: Offentligt lnode hos hr.
P. Geil. Sor-rclerdalen 12.
Taler: Pastol Bo1-en-Rasl-Lrtssen.

loser',

og derunder 1æses fdtrgende ord: Alt det, der behager, uorer kun et 1jeblik. Det er uomtt,isteligt
sande ord. Bind dig en krans af livets sklnneste

rfde, dufterige

GudstjenesteP oS møder

M"j
Tilsdag den 13. xl. 20: Kvrnciekledsmocle hos fru
Olseri. Scindergårcisvej 38.
Torsdag den 15. kl. 20: Bibel:in.re.

Østre kleCs hos f lii Dlabitzii-ts. Baldrianvej 6.
Vestre klecis hos lr'Lr Ho;iselz. Sonderdalen
34. (Johs. 9).

Torsdag clen 29, kl, 20: Offentligt mdde hos hr.

C. Frol:.icer-Ji'nserr. Lyngbyvej

298.

Taler': Israelsmissionær A. Scheradsk-v.
Juni
Tirsdag cien 10. kI. 20: Kvindekredsmdde hos Jrn
Eiisagrer. ELlemoserrej 52.
Torsctag den 79. kl. ??: Udflugtl Resen,6r dagenl

0yssegardskirken,

-

Ålle bsrn er hjerteligl yelkolnttel

Ansvarshavende RedaktØr: Pastor Maæ \1r. Olsen.
Teller, fellerup,

