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Afriv og nedlæg dette
nummer i den på bazaren opstillede kasse og
De deltager i lodtrækningen.
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i Dyssegårilskirken vecl Kl. 15,45: Koncert af NESA's orkester.
pastor Hons Thyge Jacobset,.
Kl. 19.3O: Børnokor lra Dysse*årdsskolen.
Kl, 14: Festpladsen åbnes.
Dirigent: Kommunelærer Bjarne Kirk.
Underholdning ved skuespilJer Preben []gleKl. 15: Folkemøde. NESA's orkester. Diri- bierg'
Akkompagnement: Pianist WaLther Bøtker.
gent: Hans O. Nielsen.
Talere: Borgmester Aage E.!ørgensen ogkirke.
minister. fru Bodil Koch.
Kl. 22: Afslutning. Lodtrækninger
Hpjmesse

På festptadsen

fi,des:

""u*";;::"i::::,"rlnru.o"""

- Håndar'ejdsbod - rombora -rsr,od - Lvkkehjur m.

Søborg Radio Teknik ved Andr6 Moes, Søborg Hovedgade 74, Telefon SØborg
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-Ille er velhomne! - Gratis oagrlg: - Gaven til trazaren rnodtages I
rner[ tak i pr:æsteEården eller på hir:hekontonet.
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DYSSEGAARDSKIRKEN

Dyssegårdskirken

i

Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvei 26

Højmesse

hver s/n- og helligdag k1. 10 (Se
prædikantliste)

avi.sernes

.

*

Især glæder det os, at kirkeministeren fru
Bodtl Kocl't så venligt har stillet sig til disposition. Ministeren er sEerdeles interesseret i vor
kirkesag og ønsker gerne at hjæipe os på bedste

fik menighedsrådets byggeudvalg
et glædeligt vidnesbl'rd, da det for nogen tid
siden havde foretræde for ministeren for at orimåde. He1'om

entere om ]/ore forhold og vore vanskeligheder og

Menighedsmøder

En række menighedsmlder afholdes til efteråret. Bekendtglrelse fremko:mmer!

for at bede om, at vi snart påny måtte komme
på finansloven. At ministeren nn ved selvsyn
vil orientere sig herude hos os er eil stor opmuntring.

Vore venner og nabcer

+

i

i forskellige hjem (Se side 4)
+
Søndagsskolen

rholder sornmerferie.

havende mennesker som
Sognepræst

Hans Thyge Jacobsen,
8. Tel{. GE 2364. TræIfes bedst

Dyssebakken

1B-19

Kl

Max W. Olsen.

Kongelysvej 5 B. 1. tv. Tel{. GE 3673. Træfles
bedst KI. 12-13. (Fredag ikke).

Iilokker RudolI !I ansen,
Eilemosevej 115, Tell. GE 2875. Træf{es hver Dag
(undt. Torgdag) Kl. 10-13, FredaqtilliqeKl, 18-19.
Organist Powl tf arbu:ger:,

Jæserbakken 7, Tø]it. OR 5227.
Menighedsraadets Formand :

Overretssagførar EIans B te dmo se,
Fragariavei 9. Teif. HE 4854.
lIolst,
Menighedssygepl. Frk, E. Rønnenkamp
Bøgehøj 36, 1- Telf. HE 6719. TræfIes Kl. 13 15.
Menighedesygepl. Frk. E. !Iansen.
Højsgaards Alle 621, TeiI. GE 3151. Træffes 13 15.

FOLKETESTEIT
Søndag den 13. iuni
Så kalcler vi atter sammen ti1 den årlige folkefest med l:azar til fordel for den nye kirke.
Gid vi nrl må få godt vejrl Det pleier vi da. Og
gid mange af Dyssegårds sogns beboere vil aflægge os bespg den dag, så der kan blive en vellykket fest ud af det, både hvad angå.r samværet
på den smukke kirkepiads, og hvad det dkonorniske resuitat angår.
' Om progra,mmet for dagen henvises til bladets forside. Vi er glade for, at både de talere
og kunstnere, der har lovet at komme, vi1 gøre
dette ganske gratis og således for deres vedkommende yde os stptte. Det står så til os at takke
ciern derfor veC

et talrigt fremmpde.

i

Hellenuplund sogn,

vi har derfor

selvsagt ikke kunnet nå op på
de meget betydelige indsamlingsresultater, som
de har præsteret de;:ude. Men det er fra alle
og

(Tirsdaq ikLe).

Residerende Kapellan

Helleruplund sogn er

jo nu kommet så vidt med indsamlingen af frivillige bidrag, at de har kunnet optages på finanstroven med et smukt iilskud (325.000 kr.).
Vi lykpnsker dem dertil og håber, at de nu hurtigt kan nå frem tiI byggeriets påbegyndelse.
Her i Dyssegård sogn bor ikke så mange vel-

Bibelkredsene

sider anerkendt, at beboerne her i DyssegårC
sogn gennem årene har ydet en trofast og efter
volre økonomiske forudsætninger smuk indsats i
kirkesagen. \ri kan kun g1æde os over denne
anerkenielse cg fc'ler os opmuntrede tll ufortrØdent ai io1'r"s:ette albe jdet. Så kommer snart
dagen også ior vor n]'e kirkes påbegyndelse.
Og oerfcr aitså: Hånd på værketl Den årlige
folkefest og bazar kalderl Lad os i god tid bringe gaver f1.em tiL de forskellige boder (tombola,
al,t kan ui
håndarbejCe. kager, kaffe osv., osv.
bru.gel ). og 1ad os så mdde frem sØndag den 13.
iruri og iobe dem 1gen. Så skal der nok blive et
sn'"ikt overskudl
På koniteens vegne
Hans Thage Jacobsen.

Giroindhetalingen til menighedshladet
På vor anrnodning i sidste ntlmrner af menighedsbladet om bidrag til dets fortsatte drift har
vi haft den glæde at modtage girokort tilbage til
et samlet belØtr af 604 kr. 50 Øre. Vi takker hjer-

teligt herfor! Vi kan nok nu klare os et års tid
fremover. Men er 'der nogen, som endnu har
gerot girokortet til ved lejlighed at sende os en
gave, vi1 det være lneget kcP'rkomment.
lVhed

venlig ,hilsen og tak.
Hans Thygs Jacobsen,
sognepraest.

DYSSEGAARDSKIRKEN
scmheden og

Dyssegaard sogns
menighedspleje

fra

1.

januar

1954

L. J.

Bager

har Ønsket at frasige sig hver-

vet som kasserer for denne gren af menighedsarbejdet, faldt det naturligt, at de to sogne her-

etter hver for sig varetog sin del af artrej et
for de respektive sognegrænser. For det
mangeårige samarbejde skal vi derfor her Lrrinlnden

ge Vangede sogn og især viceskoleinspektpr Bager vor bedste tak.
Menighedsplejens arbejdsfelt, hjaelp ti1 fat,tige,
syge og gamIe, trænger selvsagt ti1 menighedens stcitte, l''uorfar Deres hjcelp og gaoer alttd

er kcB,rkomne, hvad enten det d.rejer sig om
brugt tø:, som vore menighedssygeplejersker
med deres store kendskab til næsten a1le småkårshjem i sognet, nok skal vide at flnde anvencieise for, eLler l<ontante gaver, som vi beder
Dem indbetale ti1: Dyssegård sogns menlghedsp1e'ies kasserer, postgiro nr. 29792.
Komr,teen
M

for

Dyssegdrd

1at-

I det hele er det som bekendt langt lettere
for os at se vore medmenneskers dårlige sider

Vort sogns menighedspleje har gennem den sidste snes år haft fæI1es kasse og regnskab med
Vangede sogns menighedspleje; men da vor mangeårige kasserer viceskoieinspektØr

ikke vanskeligt at kalde på

teren.

Sogrzs

enighedspleje.

Hvad glæder du dig ued?
I det velkendte og ofte citerede 13. kapitel i
det forsie brev til menigheden i Korinth skriver
apostelen Paulus således:,Kærligheden gIæder
slg ikke over uretfeerdighed, men g1æder sig

vei sandhed" (i3,6). Ja, det glr vi alle; der

er

ve1 ingen af os, som ikke foretraekker sandhed
og ret for 1øgn og uret. Det er der vel i og for
sig intet mærkeligt ved. Således kunne vi måske
mene og sige. Men .så simpelt er det nu ikke.
\Ian får også indtryk af, at apostelen, når han
skriver, som han glr, ikke biot vil fremkomrrie
med nogle smukt lydende almindelige bemærkninger om sandhed og retfærdighed, men at han
tænter på noget ganske bestemt, når han advarer sine 1æsere imod at gIæde sig over uretfærcligheden.

Der er vel ingen af os, de,r ikke har iagttaget,
hvor let det er at fortælle om rnennesker, der

har hancilet iLde på en eller anden måde, har
handlet dumt eller uretfærdigt eIler u:erligt. Histcrien om sådant får meget hastigt noget spaendende ved sig, det biiver let at fange opmærk-

end de gode. Det hænger vel blandt andet sammen med, at vi synes, vi selv kommer ti1 at
stå i et bedre iys, når vi afsl@rer, hvor ringe
visse andre er. Deraf denne skarpsynethed for
skæven i vor nabos pje. Der er ingen tvivl om

det

det Bger vor seivfplelse, det styrker vor

iilfredshed,
det g1æder os at iagttage, at vi står
så hdjt, at vi har råd ti1 at se ned på den anden.
Jeg kendte engang en mand, hos hvem clet var
meget udpræget, at han sBrgede, når han så
nogen handle ilde
mod sig selv eller mod
andre. Jeg husker engang,
jeg kom ind ti1 ham.
Jeg så straks, at der måtte være noget i vejen.
Han var askegrå i ansigtet, så ud som et anskudt
dyr. Jeg spurgte, hvad der var sket, og han forklarede mig det. Han selv indtog en overordnet
embedsstilling, og blandt hans undergivne var
der en mand, scm ved ,sin vandel havde gjort
sig skyldig til at miste sin stilling. I\{in bekendt
havde holdt hånden over den pågældende, havde
talt med ham, fået lpfte om bedring _ og nu var

det galt igen.
Det var tydeiigt, at den sorg, hin mancl kendte,
var srnerten ved dette at en mand, som han havcle

vist ti1lid, så bitterlig havde skuffet ham. Også
tanken på følgerne for ham, som selv havde draget ulykken over sig.
Så laenge jeg lever, vi1 jeg mincles denne s@rgende, hvis sorg var over uret, cier var
øvet. Jeg
så ved andre lejligheCer, hvorledes denne mand
kunne glæde sig, når han så såclanne, der ,vandrede

i

sanclheden..

Kaere venner, lad os mindes apostelens ord:
"Kaerligheden glæder sig ikl<e over uretfærdighed, men g1æder sig ved sandheden.. I\{en lad
os tillige hr-rske på, at det er ikke så selvfplgeligt, scm vi rnåske er tilblielige til at mene, at vi
efterlever det.
Hans Kcu:h.

Rettelse
I

menighedsbladets

der i artikien ,Er

f

oregående nummer var

DyLssegårdskirkens opflrelse

nær forestående?. indlpbet en trykfeji. Der stod,
at så godt som hele det til den nye kirke indsamde bellb hidrlrer fra ca. 200 bidragydere. Der
skulle stå ca. 12A0 bidragydere.
Red.

DYSSEGAARDSKIRKEN

I)yssegaar.dshirhens opførelse
,Foreningen

til

Dyssegårdskirkens Opfprelse.

har haft den glaede, at der, siden sidste menighedsbiad udkom, har indmelcit sig 10 nye medlemmer i foreningen, der nu tæ1ler 1129 bidragydere ti1 et årskontingent af kr. 2200,00.
For at lette Dem adgangen til at blive medlem
er der trykt nedenstående indmeldelsesblanket,

som De blot skal klippe .rrd og
sende

til

i udfyidt

stand

Dyssegårdskirkens klokkerkontor el1er

scgnepræsten.
Er De selv allerede medlem, så tal med nabo og

genbo om at indmekie sig i ,Foreningen
segårdskirkens Opf preise..

til

Dys-

tiI

,rForeningen
I)yssegaandshirhens opførelse66
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Måtte da denrre sommer gennem ,alt hvad
vori Øje skuer" styrke vor tro 'og vor tillid ti1 Gud.
Så har ,Lrljernes prædiken. rkke været forgævesl
Maæ W. Oisen.

LopæI.

Gudstjenester og Møder
Juni

i,.',a"-,.+'irtl

Orrsdag den 2. k1. 20; Kr-rndekredsmdde hcs

Lidjerru,es prctsd,ihen
Efter den kolde og lange vlnter er det nu rgen
ved at blive sommer. Skoven er sprunget uci, og
skdnne blomster myldrer frem overalt. Snart skal
vi på"ny synge: »Nu }<om vor pinseliljetid, nu har
vi ,sommer skeer og blid
Vore djne fryder
-.. pragt, og lad os ensig over naturens rigdom og
delig nyde den og gøre brug af den, mens tid er,
flrend det igen hedder: ,Farvel med al din lyst og
sang, du korte sommerstundl.
Jovist kan naturens skdnhed her ved sommertid gdre os giade; men lad den også kalde vor andagt freml ,Betragt liljerne på marken, hvcrledes

siger vor Herre Jesus (Mt. 6,28).
jo en prædiken for os! ,End ikke SaDe holder -1"
lomon i a1 sin herlighed var kIædt som en af
dem.. Og de står dcg kun så kort en tid, men
deres korl.e blomstring og udfoldelse er for enhver, som vil bruge sine pjne og omtanke, en fol:de vokser

igdags.

s]<Ønt

indmelder sig herved sorn medlern og tegler sig
årskoniingent på:

del een gang årJig pnskes opkrir:vet på min

sigt cg kunnen i videnskab som i teknik formår
ingen af os at saette så meget scm et blad på en
n;etrdel Lad derfor sommerens blomster tale tiI
os om Guds vælcie, sa vi alle lærer at bpje os i
tilbedelse af hans majestæt.
- os om Guds omMen biomsterne taler også til
sorg for sine skabninger, de mindste som de stflrste. Selv en blomst med sin kortvarige eksistens
får, hvad den har brug for, både so1, væde, næring osv. Så har vi d-a ingen grund til at falde i
rn:ishåb. ,Derfor må I ikke bekymre eder," sigsr
Jesus (1,{t. 6, 31). Både timeligt og åndeligt skal
vi med frimodighed se hen til Gud, vcr himmel-

J

(navu)

tstillingl

af Guds storhed og magt. Thi af hvem

og hvor kunne dette gøres efter? Med aI vor ind-

ske Fader. Scm hans velsigneise er over os i
åndelige forhold, kan vi være forvissede om, at
den også vil være det i de jordiske. Han sparede
jo ikke sin egen søn, men gav ham hen for os
a.I1e (Rom. B, 32) og har i ham skaenket os syndernes forladelse og det evige livs håb; han vil
cgså hjæ1pe os ti1 alt det, vi trænger til i det dag-

In d,meldelsesblanket

I-lndertegnede

kyndelse

fru

Østel Hansen, Hagens A116 25.
Onsciag derr 9. kl. 20: FæIles bibeikreds hos hr.

Appel-Lustrup. Eu'alds1:akken 2B (Efeserne

.1

).

kl. 20: Offentligt mdde hos hr.
Appel-Llrstlup. Ervaldsbakken 28.

Onsciag cen 23,

intet

Juli

mode.

August
Onsdag den 25.

kl. 20: Offentligt

mpde hos hr.
Immanuel Olsen, Sdndergårdsvej 38.
Bymissionær C. \r. Christensen taler.

September
Cnsdag den 1.

kl.

20: Kr.indekleCsn-ioc1e l-ros fru

Harslund, Soncielclalen 6. 1. sal.
Onsclag den B. ki. 2C: Fæ11es bibelkreCs hos hr.
Geil, Scjnderdaien 12 (Efeserne 5).
N

B. Søndagsskolen
hoider sctttnrerl erie.

Ansvarshavende Redaktflr: Pastor Maæ W. Olsen.
Telier, llellenrp.

