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LODSE DDEL
GEVINST:

Afriv og nedlæg dette
nummer i den pa bazaren opstillede kasse og
De deltager

EN HAMBURGERRYG (Værdi 30 kr.)

i

ningen.

Dyssegaards-

Kirken
15. Maj 1953

Bazarnummer

18. Årsarrq

Søndag d,en 7. juni. 7953

Årrangeret af

STOR FOLI(EF'EST

,rForeningen I)yssegårdskirkene
OpfØrelse, tll fordel f,or

kirkelndeamlingen

pÅ oyssBcÅRnsxs r(TRKEGRUND
Kl. I0:

Højmesse

irastor I{nns Thyge

i

og menlghedsarbejdet

Kl. 15.45:

Dyssegårclskirkc.n verl

Koncert af Gentofte lJrantJL,æsens

orkester.

Jctcobsen.

Kl. 19130:

llørnekor

Jro

DyssegårdssÅolcn.

KI. 14:

Festpladsen åhnes.

Dirigent komrnunclærer Bjrtrne Kirk.
Oplæ-.ning ved skuespiller Hans W. Pe.te.rse,n.

Kl, 15:

Folkemr,rde. Gentofte Brandræ.sens

Dan,.ke Sommersange. Konr:ertsarrgerin de I'.øl-

orkester.

borg Corde"Jørgensen

Dirigert Eritst Verrte.

og Dyssegårdsl;irl;ens kor.

Akkompagnement: Pianist ['ictor Fisther.

Talere: Borgmester /.rge E. Jørgensen og kilkeminister Carl flermansen.

Kl. 22:

:\f,q1u1ning. Lridtrækninger.

Pti festpl.o,dsen Jindes :

Kafferestauration - Skydebane - Håudarbejdsbord - Tombola - Isbod - Lykkehjul rn. m.
Søborg Radio Teknik ved Andr6 Moss, Sgborg Hovedgade 74, Telefon SØborg 3327.

*
Ålle er velkomne! - Gratis adgang! - Gaver til bazar:en rnodtages
rned tak i præstegården eller på kirhekontoret.
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BAZAR OG FOLKEFTST
Atter i år inclbyder vi so§nets beboere til bazar o§ folkefest til fordel for den ny
er berammet ti1 d, 7.
jUni, og et, som vi synes, stort o€, festligt pro§ram er la§t (se forsiden). Sorr. festtaler
kommer kirkeminister, provst C. Hermansgn. Desuden har forsi<ellige gode navne
§ivet tilsa§n om musikalsk o§ kunstnerisk assistance. En iodseddel er §ået i trykken o§ vil om {å da§e blive so1§t so§net over. Ta§ vel
imod den, at sa:l§erne kan rnelde udsolgt, når festda§en oprinder! Endvidere beder vi
a1le i vort so€,n betænke bazaren med gaver ti1 de forskellige boder. Alt kan bru§es!
Gaver o§ tilsa§n om sådanne bedes snarest §ivet pastor JaCObSen (Dyssebakken 8,
telefon GE 2365) eller Kirkekontoret (Ellemosevej 115, telefon GE 2875).
Vi må fremdeles, uden at blive trætte, fortseette arbeidet med at indsamle midler til vort
so§ns k.irkesa§. Hjælp cs dermed d. 7. iuni.
Dysse§aardskirkes by§§efond o§ meni§hedsarbejdets kasse. Festen

Hans Thy§e Jacobsen,
soÅnepræs

L

Max W.

Olsen,

residerr:ndc kapellan

Ansvarshavende Redaktflr: Pastor Møæ W. Olsen.
Toller, EelleruD.

Rudolf Hansen,
klokker
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