DyssegaarCs-

Kirken
Nummer

5

Dyssegaardskirken i Dyssegaardsskolen,
Dyssegaardsvej 26.
Højmesse hver søndag- og helligdag kl. 10.
Adresser:
Sogaepræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8. Te1I. GE 2364. Træ{fes b--dst K1.
1B--19 (Tlrsdag ikLe).
Residerende Kapellan Max W. OlsenKongelysvej 5 8.1. tv. Telf. GE 3673. Trælles
be<ist Kl. 12 13. (Fredaq ikke).
Klokker Rudo lI fI a n se n,
Ellemosevej 115, Telf. GE 2875. Træ{fes hver Dag
(undt. Torsdag) Kl. 10-13, Fredag tillige Ki, 1B-19.
Olganist PovI lf amburger:,
Iægerbakken 7, TeIt. OR 5227.
Meniqhedsraadets Formand

:

Overretssaglører fIa ns B redmo se,
Fragariavej 9. Tel{. HE 4854.
Menighedssygepl. Frk. E, Rønnenkamp
Ho1st,
Bøqehøj 36, 1. Telf. HE 6719. Træfles Kl. 13-.15.
Menighedssygepl. Frk. E, FiIansen.
Højsgaards Alle 621, TeiL GE 3151. Irælies 13 15.

1. December 1952
ifæ,rdes r,ldendflr,s. D,e,n

ring om

*

forkynder os, at der for næsten 2000 åi'
i et land langt helfra i
en rejsestald blev foCt et fattigmands,barn. Err
fpd,sel er som regel en familiebegivenheC, men
dette barns f,Ødsel var en oerCerzsbegitenh,ecl.

gav os en grundig

lbelæ-

mflrket,s ,magt og mprkets gerning,er.
Det er iimidlertid ikke den slags mflrke, Joihanne,s

taler om i de nævnte ord. Han tænker på, at
hele tilvære sen e{terihånden ,er ,blevet daerhket ,a{
nrBrke. Kulturen ibrld sammen, rno,ra e.n gik ti1bage, rnennesker ,s'to,d rå,dlpse både i deres forhoid til dagen og vejen og ti1 evighedens store
spflrgs,n'råI. De,t gamtre profe,tord: ,MØrke skjuler
jorden og dunketrhed .folkene" (Esaj. 60, 2) havde også gyidig[re,d på evangelistens tid. lVlen med
barnet, der f@,dtes julenart i Bethlehem, blev a1t

forandret. Haar b.lev ikke på sit kryrb,bestrå, men
vokise'de ,op ti1 ,mand'doms ,gerning og spredte
mprkert for o,s. Han er ,verdens 1ys. (Johs. B, i2),
og enihver, som hdrer. hans ord og tror dem, får
et nyt livsindlhotrd og et nyt livsrmål og vi1 talfte
f,o,r lyset, rsom siden den fprste

jul stråler og le-

der os tiil vort sande hjem: Gllds f ad,erhus i

1ff). Lad o,s da i den tiihøjtid i fæltrosskab tage denne besluit-

Hi,m,merig (Jo[r,s. 14,
stunderirde

Lyset skinner

17. Årqarrg

ninrg: ,så vi1 vi ,glorn^me s,org og savn og holde
Jesu navnl"

jttl i

lWor W. Olsen.

Jr"rlen

siden srden en vinternat

Evangelisten Johannes anskueliggrrir den med
(Johs.
disse ord: "Lyset skinner r mprket
-.
1, 5). Hvad mdrke egentlig er, har nutidsmennesker ikke nogen klar forestilling om; dertil er vi
altf or f orvænte, takket v:ere det lyshav, soLm
ele}<triclteten aften e,fter aften omgiver os meC,
i]<ke mindst i årets mprkeste tid. Og dog, vi har

vei endnu ikke glemt <rigsårenes uhyggeriige
vi kun me,d besvær }<unne

m§rke1ægning, h',,or

Juleindsamling

!

lVIed j usti;tsministeriets tilladelse

f

o,retager

Dyssegård menighe,dspleje i rbegyndelsen af dece,mrber m'åned en husindsarmling ti1 fo del for
sogne,ts garnle, syge .og fattige, som vi gerne vi1
give en }iIIe o,pmunfring i antred,ning af ju,1,en. Vi
l:ede,r alle vorrt srorgns rbeboere tage godt i,rno,d indsamrtrerne, og vi ,beder e'rehver, som har rto,r,ståelse
a.t denne sag, ,snarest at roel,de sig sorm listerbærer.
enten ho,s s,ogneprae,steur e1ler på ki,rker]<ontoret.
lVI

enighedsplejen.

DYSSEGÅRDS}iiRKE}J
p.i:rrdskirken. Pastol S. FJolnt-i\ielsen:'
lens lirnde fol og nlr". (Lysbilleder).

Bibellæsningerne
i

præstegården genop,tages efter nytår og a;fholi rnåneden k1. 20.
Alle er velkomnei

des anrd'en og fje,rde tirsdag

Menighedsbladet
kr.

{lirs(l:rg den 11. k1. 20: Kvindekrer]s,rr-rdCc

lros

fnL .tress, Fliendeve,j, 25 A, l. sa1.
'f ct sdag rleir 19. kl. 20: Bibeltlnre. Østlo ll
hos Ilu f,,)ster'-IIalrsen, Flagens Al le 25.

r:ris

\icstrc l(reds ht;s ir'. Err ci'tscn. Sorirlr.r'r1:rlen 24 (Jr;,hs. 13 1-20).
'l'i,r'sdag den 26. k1.20: Oftentligt ntrirlc iros hi:.
l\ 1.rpt: I*1, u r L1r, Ifi.r,i i1 clsb:r l< l; r'n 28.
f

har fr.a fru Koclh, Batrdrianvej 6, med tak rrodtaget

F']ilte-

2,00.

s1.

t

Menighedsmøderne
nytår (se mldetristen) ibliver meget inte,ressante. D,et hel,lige lan.d, ,den kristne gudstjenes,te
samt Grlnland er de emner, sorrn tre præster vil

erlter

tale

til

os

ofl'n.

Marts
i [)r sscg;llclskilken. Pastol S. R()rtogilai d: ,,Nal
mcnigheder.i samles --..
'l-itsdaq tlen 10. kl. 20: I(r.inrlclii'erlsrnr)rtc lros

'f i)i s.ilig t'len 5. 1<1. 20: i\{enighcrlsrnric'le

1'r'LL

Møder, 1953

hrs

tanuar
Tirs.dag' den 13. Ia1. 20: I(vi,ndekred,smlde

fru

Ciei[, Sonclerclalcn

12.

'l'orsriaq den 19. kI.20: BLlteltinrc. ()stlc locils

hos

Øster-Hansen, Hagens A116 25.

ki. 20: I'ælles bib,elkred,s hos hr.
Otrsen, Slndergårdsvej 38 (Joh. 12, 20-50).

Tor,sdag 'den 15.

ft'r-r Drabitzir,rs, Baldlian'r,t-.,i 6.

Vestle klecls hos hr'. Jess, Fur'nderrt..i 25 ,4.,
l. sa1 (Johs. 13, 2i-3U).
'T'rrt's:iag den 2['i. k].2i]: Olfentligt rnole hrs lrl
Flol<.1a:r'-Jensen, Lyngb.rve.l 2Si).

Talet': Irastol Gurr,:'iioft, Heiligl<olsi.:rliictr..

'Ior'sdag den 22. k1. 20: Offentligit mr/de hos hr.

Aprit

Otrsen, Sfindergård,svej 38.

Tatrer: Sekre.tær

i

K.D.F., C. Poulsen.

NR.

TrrlsilLlg den !1. kl. 20: I,Ierrigheclsrnr)r-ic i D1'ssc:år'clsl<ir'l<en. Pastor Ir" Fengcr': r>Tr':ek 1r'a

Februar
Torsdag den 5. k1. 20: Menighedsmlde

NB.

i

Dysse-

Søndagsskole hver søndag

(

llonl:rnds i<ir'l<elir-,, ( evclrluolt

kl. 1 3 i

Dyssegårdskirken.

Alle børn er hjertelig velkomne!

Ansvarshavende RedaktØr: Pastor Maæ W. Olsen.
Tellor, Hellerup.
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