DysseeraardsKtrkær:
Nr.

i

Dyssegårdskirken
Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26

Højmesse

irver søn- og helligrlag kl. 10. (Se avi;.:ires
pr

æ<j

ikantliste).

*

Menighedsmøder

Ei:r række rnenigheCsmøder afholdes efter
nytår. (Se side 3).

*

Bibelkredsene

i forskeilige hjem. (Se side 4).
*
Søndagsskole
i liirken hver søndag. (Se side 4).

Adresser:
Sognepræst !Ians Thvge Jaecbsen,
Dysscl:akken 8. TelI. GE 2364. TræI{es bedst i',1.
18 19 (Tirsdao ikke).
Residerende Kapellan Max W" Olsen.
K-cnselysvei 5 B.1. iv. Teli. GE 3673. Træ{les
bedsi Ki. 12--13. (irre,iaq ikke).
Klckker RuC oIi fia rr s en,
Eller,oser"el i15. Toi!. C+E 2B:/5- Træifeg hver Daq
(undt. Torsdas) f-i. l.C 13, FredaqtiiliqeKl, 18 1-q.
Organist F ow I I-Ia niburq- e r:,
Iæqerbakker 7, Tr:1{. OR 5227.
l,ienighedsraaCets i:ormanil

Decenber l954

4

:

Overreissaglører iIa ns B redrro se,
Fraqariavej 9. Tel{. HE 4854.
lIoIst,
Menighedsevgepi. lrk. E, Rø*nenkamp
Bcsehøj 36,1. Teii. i{E 6719. Træ{ie: Kl. i3. 15.
Mer'igheissygepl. Frk, E. !Iansen,
Eølsijderds l-lle 621, Tei{. GE 3151. Træfles 13 i3.

ffiæ§fuwætrwæ*
Dagene er korte nu. Del rrarer længe. iøreiid
det bliver lyst om rnorgenelr, og ailerede tiilrg-.t
1"a1der mørket på. Dei iægger et pres på mange
rnenneskers sind; men det er da altid en trøsc.

19. Å.qarrq

:ii vi snart i::ir den kortcste d.ag; ;å g::Lf ier.
l;,ilrgscl-:.t. crer sil{i<ert Irernad rt,,.d den l-ise trr-i
igen.

Omtror-rt salr:iiciig me d dette :7infsp,s'tr.1ii's1,,,
l)ii'lrer i.at ji,ri. Også den se| mer:ne-ci(er :ien ';ii
rneC iorr,+ntnirg. Nogle giæ«ier .qig tii er-i ,rrrei'riiii.ig jr-:1. inc:: ir,tet mangler i..verken ir:r' ele'r
elier for munden: ar:dre g1:eiler sig til :r'r t-e,ctll!{
.:i hygaeiig jul i famiiiens kre,--is.
Men ait dette er i bc;dste iiifæice hli.n i'.ilens
jrtire ramrne; ineii. jr-llen i sig sel-,' har c1e1. ikLe
meget å..t gøi^e. For det egentiige i ;ulen er: et
t-.ud-,;1<ab. A.r efier'ål fork-vnrler julen cs. sc1'lr
:a irrlde til stariig i]l;ede .;g iovs:.ts, at iir:ist"r:-s

.,-ci ireiser. er faut. r.ri ei'

1l<1<e oveli:ldt til oLr
se\, i clerl;r: i::rrrde og ui:ai:n,:riertige til,"':erel:st-.
Gud, himlens og jordens skaber, har bøjet sig
mod os. »Han ved, hvortil vi trænge, vor lfreiser
blev Guds Søn.«
Barnefødt i Be-thlehem voksede han cp tii
mandd"omsgerningen, som var den at søge cg at

frelse det fortai:te. Og trods fristelser:, rncdstantlog ii1 sidst lideiser holdt han ud- i sin gernilg,

indiil den var fuldbragt. Som tr{erren og Frelseren inCbyder han os alie tii ;--t liomrne iil sig.
for hos ham at finde den fred cg det håb^ sorr
vori i-rjerte begærer (Ivit. ii, 28) oC uden lram
ikke kan blive os

til

deI.

Ved .lesu Kristi, vor freisers. fødse1 begyndte
d-et igen at dages for menneskeslægten. I{an er
verclens 15's (.Iohs. 8, 12), og derfor synger hans
menighea: >,Julen er kornrnet med solhver^v for
h.lc.r'rer':re l-.::r:,=.e
- ".
3i'r lz:r.1 ,::: i.l:., ir:.lr+ Ycr I-Ie::'is faiil.r.r-,i irrii
i:rr.:,-i,,- t ade it.l i;rlil-o.rl: aeligr-, i-i r e].ier. cg i r::r','l;r"
i lI'r.4,.-Lg l ,-lrr-e er:
>:.&re \rære Guci

for sit julel:ud!«
Mar V.t" {}lseit.

DYSSEGAARDSKIRKEN

&&enighedsplejens

jwleindsamlins ilg Oplyldtg !øftgf jULEN re54

D}.-"segårds sogns menighedspieje har i en lang
årræ:kKe meC justitsministerieis tillaCelse foranstaltet en i.rusindsamiing i sognet i begyndelsen
af december måned. Denne indsamling Lrar aitld
vundet seerd-eles goC iiislutning fra bcboernes

sicie. Den kan vel siges nu at være blevet en
fa,st og kendt institutiorr, som også er afhoidi at
mange. der har n),dt gavn og glaede af den. Det
er de fattige, syge og gamie ibianCt os, sorn vi
således gerne vi1 hjæipe til en me;:e glædeiig
juiehøjiid, end deres egne øiicnom.ist:e nTuiighc-

der tillaiier. Man siger nok, at der er ingen iaitlge her i DS,ssegåios sogn. Ja, ja
det .zed vi
i r-*errighedsplejen nu noget andet- om. Der er
en hel de1 strrjult nød ibiandt os, og den rnå vi
-sage at afhiæipe ,så godt r,'i kan.
1.ri 'Deder derfor orn, at man som sædvanlig

vil t:ige goclt imoct indsamlerne, når de nu i
de n;ermeste dage præsenterer .indsamlingslistern--. Vl beder ydermere om iklce nogen uil"
rrr.e Ida sig tzl tft arnbcere indsamt"ingsl,isterp,e.
FLere al vore irofaste i-rj:eipere gerlaem mange
år ei enten gå.et 'oort elier ,':levet for gamle. Vi
sa\:ner derfor i irøj grad medhjeelpere. Meid
Deitl tii en af pr':esterne eller ii1 klokkerkontcret. og De vi1 få overdraget en vej e1ler et styiiiie af en vej
alt som De nu kan overkomme

-

I håbet om, at clet vil lykkes son"r tiiforn o-t
til en g1æde1ig jr-r-l for mange, scr:c trænger til at l-.live hjrrlpet dertil, sencler Dyssegårds

bicll'a::,e

so:lns rnenighedspleje en hjertelig hilsen cg
fol"cliir':g'ii1 sognets beboere.
Bes'ri'Igi3el: for D.wssegå'rds Sogns
i{e::igheCsplej

e"

Hams Th,Ege Jacabsen,,

sognepræst, formand.

K. K.

Weber,

driftsled:lr"
He.lEe Larsen^

prckurist, kassi:rer.
Mirn W. Olsett,
;:esiderende trrapel1an.
B"udalf H{Lnsen,
L,

Esther

R

lnL:lror'

ønmerLkamp trIcls';,

sygeplejerske.

Ediih Hansen,
sygepiejerske.

oi-...

Sa ei oel sr-rart iui igen. Og spargsn-råiet er d;,r.
h.;oidan -,zi si;ai iå hevet den i 1and. For Ce
11este menri.-r-i:el g;e1der

det jo, at iie irar det

siræ.t. I\ier. ir:r t'-.9 lirke dertil føje, at dei rned

rnenneskesi:egten: og jen eni;e1tes nød er eil
irisi,;rie, cler el iige så gamilei scm lrii:irrieskeslægten -qelv. 3er ...i på r-erdenshistorier tla iic
:Eldsle iidei ti.l i dag. må i-i erkencie. at den

rilticl har i,aeret histoiien om en iiamp på 1iv og
.iød. ISeir. de i:i'iri<eiigste iidef i foikenes liv h:rr'
luile rlage v:ere'l undeigii'e'i Ce salr-lme vill<åi scm
den erl<elte af o:. ner:-rlig ai .i-'t gctle. ::om re;
vil, det gør;eg ikte. og det u.Ce. scrr jeg il,k,:
v.:1, r'[ei .gør jeg. Og hr.i:: cict så r'ar tiifeei<let. at
L)e. i.:-iil 1i,:ser, og 'ieg sammen med hele vor
inerlrleegt havde vaeret or-eriaCt til os se1\,. -.i:r, da irar,'de den -qld.ste r:\-geltde bran,f icll:engst iagt de s:idste livsl<irn på d.enne jord. øCe.
Mer r,i i:i,ir ikl<e l,æret cveili-r.clt ill os :;elv. Det
rr l-æi:nen i j'.riens evllgeliulr-i.
Lige fra det øjebl1k, da je91-t:iljer, iien, Ce:r er
r.y.rllciiS

op-

dørir.ns inlerste årsag.

iir:n, blev del ii=irl1: en

jule-,:i

iik

mir.gt

i i,.ei-

je.r:.e ior et"l døtis-

i'u;::rket s1ægt. .Ieg 'iæ'rl.:--r 1;:: C+n qan:1e foii:ettelse om »ki.irr<re:rs særi,. der :xr..i lir]use s'langens

i)er er en gudiioir,melig visdcrn i dette
',r'd un sian3:eirs iro..'ed.. der skai knnses, så derr
t'l' sii ir:rnes.rr. Slangen eI et l;illede på den to:-i,jc clcisiiair -- Cen cndsk:'o, clel intet iiierte
i:ai. lnen irok ho\/ed. Det er jo i.irke fcrstand,
horredr,.

.:ei

ri".i-Lngle;'

cl6r, hVrr

r-'r;1els:g:,,e1sens i<reefter

itaf es.

L,Ien 'ii1 denne føt:s':e iulestlerne fø:iedes d':r i
ålhundreir:rres lzir rrni]r'r st;erirer-. LlCrig er ei
iøit,: i:level fr:ii,rd.lirgt igenEcn-l ariitu:irtCer, solll

der l:icy o::f-,'id.l i Betltiehelt ii-iienat' l--let
ei r:t :Lf ie ;,'dre t.:grl l':. :anlhecien og g,u-;:ltirrn)reiigil.dcn ri det. .l:r' skete hin t-iat. Aile di:ll
garoie p:i3i: Dl'cirtier iæni.te stierle på stierne.
r.:i vi i irliieriiig rorstand iran sige. at ju1enet sta.iirlnrirei;i'l {,:\-erstrØ.rt ai C.e tusiqde giiddomne1,;:e 1øf tels st.lerr-rer. Ii{en cien nat t::ncltes cl.er:
r'l.ri,,

i:iafijs'.e

:r.f

dem :1ie: Sfjenl.er, ot:er Lletit"ieh,ent! ---

llii'"::r crdet orn livii:.,1|::ts sæ:i. der situlle knlls;,l
;t:rngelis hoved.. ved a'- bli..'^ n,rr.,'rdt. Ji-tlenat
o-.-er Bethleheu,s tnarker blev t1er folkynct ireri.
Cg deri æi,jgar-nle bet;rdrtir-rg ai r-;i'tiet frei e.r
.li'eise. Mcu Cenne fred skulLe ihl;e konme 'rd.er
!;ennem er kamp. den r-rnderiigste, der er: ud*
sl:illei p:r dennc lcrd -. il:ire selvhaevdelsens
l,:r:r1 -- ikke }rarnpen til r.rærn for egen ære,
,ren en l<amp i offerets tegn- Julenat er indiediringen til langfredagsliampen. Det ene forstås

DYSSEGAARDSKIRKEN

uien det aadet. B$.1'T,et i krybbe,n l:ier
t':iiirdell p& korset. L]a I(ristus ned{or ti1 cløosliget. betød det: ,I kvæ1d blev der hankei pir
Fieh'edes porti« Da L,1ei, det furlcibyrrlei, som
i,i.'g1.-r-rCte ,i'r-rlenat i Bethiehern. Da fik siangen
si'i iilnesår. Da Krisi'r-rs opstod på den li-.,saiigc
paskenorgeii. var det ior e.rig1, afgjort, Lir,,cr Cen
cncle'1ige sejr ville falde. llu v6d vi, åt når alie
rki.:c.

ting ei olnme og aiie tider u.dr, rril ikke mørkeL.
ne:r 11,set seire.
Så niå rri vel med bitierfred er'l<ende. at end.ni-r
i:rse.' crørket. Ja..rell l/ien det er det ondes d.øCs1li,:.rp. let er Sai.ans enc1.-^1ige neder:l:l!, Oer for'r-:1:rl. Ei vildrii,r er aJ,irig f:rrligerl, end nil'
i!-.t ei' ramt af sit baoes;rr .q kr.inler ,ien si.l.s're
',-riiiese i-rar-np. Der{or kan r-i rasd I{csi::r,ii:s ;liic- '',,-;'ge 1:l hiranier,:
.Iub*ii;r,ler riL Cern. dei' -rcde.
det er r'ældet tii e\iig gi:ede.
Gl,æi d.ig da l<un, du meineskes,-æ1.
stinger end orrnen endnu clin hæ1.
F'avn kun trøstig, hr.ad Gud har givet,
løft clii hoved og tak ior livei!.r
iD:;r Dan::ke Sainrebcg nr 107, vers 4).

ller :tå.r i-;roki<e1,lgt fasi, at se.iien og mag.i..r
1:,l';rlllr.]ei' Han. meC hvem lyset t:endteS i rl.i:rl;ets -rl.^ød -- det iys, son intei. lrlrke ka.n o;,-

-1r,g-e -- Cet. sotr shLber i:a,laCls af ør'.li<l ;:l
i:=niei. 1ys i gravens murke. ryiicit i ;l verdel.
rirrc aI fejlslagne hå-i, i:r:uC;e løittr: og l-)rudie
.:r..-i. el del 6i, der ei: fast: Gucls ufokiielige 1øfi.r' .,:r'1 freise. åbeni:aret i Jesus Ii:istus.
.1..''r tænker ikire så. sjæident på min mor, der
:r'.r.'r ili 25 år siclen. Scrn rrLcr dog kunne str'5'*
::i :.rL :1\-er håret. Og det gjcr:de g;odt, når de,;
-,:.r' .,.-r3€':. der var srzært. Da h[rses i<ort før sin
di.-i ..'el:igneCe Israel.s tclrr stair:mei. sågde han
i- . :. . l.r \.sci s Lau'irne : »Der, e:;ige G,u.d er e.it
1r',1r.::i iiei nede er d,: er:ige rJ'r'rni:j,< -- Der et
r-:-.::rrja ,-i os. der ilil<e har mor iitere tii at str_"*?: ,r: rr.':r' iråi-et. hvis Cet ski,r11e i<nibe m-.d al
;., .:r: 3r=ieirg og i'elsignet ir,rj. lvlei: Grirl: rid1r...::: :-iard ei i ie,::.is ll::istus. Jiilen el eiiel]geir:' cr-r-r il"ni. i!.r ha,: elskei r;: med en evig ka:r^
ilgir:ci. cg ;rn i Kr'istLls nal gtvet r:s barn.ekåt i
sil i-i:e. cg s{-)}li .,'eC sirt heiiige ånii vii iorvisse
.s i,l-l-r s'-il-rd,he ,le n derai, I de t siiste .,,ers af
nr'. i93 i Cen ganle sain-iel-,og star der:

Om end menneskel sviger os, Grid sviger r:s
aiclrlg. Evangeliet onl iulerratten i Belhieher:r
forkl'nder med magt cg myndigheci, at a1le Guds
iøfter er opfyitit r Jesus Kristus. Kvindens sæd
har knust slangens hoved. Derfor kan vi i Jesr-r
ra-.,n ønske liinanden: G1ædeiie .iu1i ,- C, Gud
ske

I
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I

./ohs. Fst

ffiemighedsmøder

rilr.

i kirken

Tirsdar,) d"en 1. februttr kL. 2A:

Sekret:er ii. Seligirir:ln: »IJen åi:deligc
licn i dag i staten Israelrr. (L1,shri1ed-er).

siir-ra-.

'Tirsrlt,g cl,en 1. noris ki. 20:

ir:r.;tol i\i. Silirirpe: r;FIirnm.el-eiispre:Jerr
il.tr ci s li :i rt e g i-

1' d.

e

ir,:

/-i-): s b

i\tB, Frericg clen 8.

iii

rL,r,;ril"

i)1

ecl e r \.

(langffedåB) i.li.. 20:

E.,--,,;-

lii ldepassionen.

Noter venligst

<iagene.

PrtesLer'tie.

BibeXlæsning å præslegårdera
I -iar:-iar-marts 1955 indbydes ti1 foigende ?:,i1-.e1lie-sninger

:

Xtland:ig rien 10.
&{anrr,lrg den 24.
tr'fandag il^en 7.
i\{;indag den 2l}.

jilnuar.
.jarurar.

februar'.

iebruar.
.\land:rg cie i 14. maits.

F]vef atten kl.
:!,11i.

20.

er'-..:1kornnel -- Iii.t:: ;euiigst 'l;,geael
Ht tts iitll qe .rccobo-err.

Bazarerr den 5" september
Den åi:lig: ]razar a.g folkefest v,-r -jo -- slcir.
inan vi1 hliske -- {ørsi fastsai til den 13. juni.
i\,{en cer-r dag satte det ind me<1 stærk L\g ',reC^
vaLend.e regn. så Cet blev nødver:rligi at uds:ette
Iesten 1il efter sommerfeiien. Kun blev del store
locisedil:l^ dei i-ar orntlent r"rdi:o1gt, tukket sa:l;ire aile;r. Tr:ekningslisten blev cffeniliggj,:rt i
det iioregående nrinlrrer a.f ,iette bl-ad.
Ifon uC.sa.-tte bazar a.fholdies så den 5. septecrf-ier. Veirel, ',-;ri god,t, og sognets folk svigiede
ii<ke. Iii. i+ åirneCes festpiadsen; et FDF-orkester
ir:a Annal<ir']<en på Nørrebro -spiliede, mens foll<

r'l.r r.t i:riiinCe

>,Som før'st veC mcders b;r:m

hev.;..

iiifreds sig balnet gii'er.
så i Guds nådes arm
først hjertet stille ]:liver.
Det er så godt hos Gr-rd.
kom h.jerte snart og tag

\red folheirødet ki. 15 ialte først brrgmester
At,ge E. Jørgensen, som varmt anbefaiede at
stØ-lte bazaien; Cerefter taite professor, dr" theo1.
K. I. Ski/dsgcørd om d-en ydre kirke, kirkehuset,
scrrr rammen om den in<Jre kirile, menighedens
liv rncd- Krlstlrs i ordei og sa.kramenterne.

mod nådens søde br,rd!,.

:ig.

a
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Af tenmød-ct bød på underhcldning af sLiuespilleren Ib Scl-iønbarg, deI: naturiigvis samlede
rnange mennesirer og hyidecles med stormende

bifald og hr-rrraråhl
Llagens veliyhkede forLøb iovede et godt resul-

tåt. ou folventningerne blev da heller ik1<e skilfiede. Bazarens nettooverrskuC blev 4440 kr. (ifioi'
3672), der fordeites som fø).ger:
.Fcren. Dyssegårcis1<irkens

kr.

Opl.<,

kr.
kr.
lir.

Menighedsarbejdet

-....

Søndagsskolen

Menighedsplejen

Vi

3000.00

seive dagen.

Januar 1955

20C.0U

Onsdag den 5. k1. 20: Kvindekredsrnøde hos iru
O1sen, Søndergårdsvej 38.
Onsdag den 12. kl. 20: Fælies bii:elkreds hos ii.i.
I. Olsen, Søndergårdsvej 38. (1. Jchs. ;li.
Onsdag den 26. k1. 20: Offentligt møde hos ar-.

til

ne-

i.

tr:ekningsliste.

c'ler-istiLei-rd.e

-:r

LunCby. li{erianvej 22.
Cnsdag den B. k1. 20: Bibeltime. Østre kreo,, hos
hi:. Øster-Hansen, ilagens Aile 25.
Vestre l<reds hcs hr. Sandborg Cl::rl. B::l:kebo 16. (1. Johs. 2).

350.00

tal<ker al1e, som irjalp os rried dette ars

\reCrørende bcrtlodningerne henvises

December 1954
OrrsCag clen 1. k1. 20: Kvinrj,eliredsn-røcle irr-..' r.

890.00

bazar'. både r:nei tlirettelæggelsen og merl støtte

lri

Gudstjenester og Møder

O1sen,"

Taler: Pastor Schøning-Jeppesen.

Ordrup.
A'rn

Februar

erikanslt ati e ri :
L

Teddybjørn
Sofapude

(1yserød)

(mørkerød):...... .... .

5 hi. koks.

Onsdag den 2. kl. 20: KvinC.ekredsmøCe hos frir
Sandborg Oisen, B:ekkebo 16.
Onsdag den 9. ki. 20: Bibeltime hos fru Dr;r-

ot,

i00

.

(orange)

E(,

/\

Pcirulsæt (mØrkeBron)
Boremaskine (h.rid)
Dameundertøj (blågrøn)

bitzius, Baiclrianvej 6.
Vesire i<red-s hos hr.

:)?-

25
Ur'(okkergui) ....
Å
i-uuthsæi
..
23ti'
(harr,bt-trgerri'g)
lvleni.gheosbiacie'i

ki. 2C: Offentiigl, møcie iros hr'.
Frøkjær-jensen, Lyngbyvej 238.
Taier: Viceskolelnspektør P. Gei1. Emne:
Mcses.

Marts
Onsdag den 2.

slrtggr

ki.

20: Kvlndkredsmøde hos lru

Drabitzius, Baldrianvej
Onsdag oen

To bfibelosd

>:Efter

at Gud forci,:rn

Irlånge måder havde

terne. har

han r:u ved rlagenes ende

ved sin SØl{.:
Se,

mange gange og på
feedrene verl piofe-

talt ti1

--

tait ti1

og man skal give ham navnet

en sØn,
clet betyde:r: >,Gud.

n',red-

os«. (1\tt.

i.

føCe

23).

6.

2C: Fælles bibelkireds ho.q hr'.

Appel-Lustn:p. Ervaldsbakken 28 (1. Johs, Jt.
kl. 20: Ofientligt n-røde hrts hr.

P.

Gei1. SønCerCalet-i 12.

'ia1-^r: Gai:tr-rer R. Thomsen. I{irkens Kors*

o-q

Imr-r:ar-r'-re1:

L ki.

Onsciag 'Cen 23.

hær'.

Hebr. 1, 1-2).

jonfruerr skai bii-re frugtsommeiig og

Fraendevej l5 A.

Onsdag den 23.

Blevcluespii 2 - I .- ? (r.,i_i::r-jet at LRsagieier'
Ilarirp. På Hø:id.en lJ) sort erreste 3 r.'tgtige.
,,,.1

-Tess,

(1. ioi:Ls. 4).

Søndagsskolen
afholdes i Dyssegårdskirken hver søndag
13-i4. A]1e sognets bø::n er megei velkomnel

6zB.--,1

Ansvarshavende RedaktØr: Pastor Ma* W, Olsen"
Teller, Ilellont;r.

i<1

