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DYSSEGAARDSKIRKEN

Girohlanketten.

Gudstjenester og Møder
Dyssegårdskirken

i

Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvei 26

Højmesse

En raekke menighedsmøder afholdes hveri
vinterhalvår.
*

Menighedsmøder

En række

menighedsmøder afholdes efter

nytår. (Se side 3).

*

ting stiger«, er det også nøCvendlgt, at vore gaver ti1 menighedsbladet og anC.re l<iflrelige formåi må stige. Vi har for øjeblikket en manl<o
på 6?0 kr., som jeg står i forskud for
det
- og
sku11e
har jeg dårligt ::åd til. \Ien bortset derfra
vi jo gerne have noget at stå imod med til fremtiden.
Vi beder altså meget orn. at man vi] sende os
et godt bidrag ved ben]'ttelseu af inCiagte giro-

Bibelkredsene

i forskeilige hjem. (Se side

Vi beder indtrængende sognets beboere om at
til dette blads drift.
Det er jo blevet endnu dyrere at udsende det
såvel med hens1.'n til tr1'1<1<eriomkostningerne
som porto. Vi må ikke giemme, at eftersom ,a1-

sende os en gave

4)'

*

1<ort.

Søndagsskole

På forhåncl mangc takl

i kirken hver søndag. (Se side 4).

Httris

Tlt!lie

JrLcobsen.

I(onfirmancåer"

Ådresser:
Hans ThYge facobsen,
Sognepræst
-Dyåsebakken
8. TeU. GE 2364. Trælles bedst Ki'
1B-19 (Tirsdaq ikke).
ReEiderende Kapellan Max W. Olsen.
Konselysvei S S. f. tv. Te1J. GE 3673. Træfles
bedsi Ki. 12-13. (Fredaq ikke).
Klokker Rudolf EI ansen,
Ellemosevej 115, Tel{. GE 2A75. Træfles hver Das
(undt. Torsåag) Kl. 10-13, FredaqtilliqeKl, 18-19.

Iil efterårskonf irmatior-ren. soltt f inder sted
søndag rlen 2. oktober, ind.sl<lir-es cie nye konfirrnander mandag den -i8. rt.pril

i

præstegården. D1-ssebal<ker:
Dåbsattest medb ri-n g es !

HcLits Thy ge J acobsett,.

OrEanist Pow l llambur g.er l,
læserbakken 7, Tel!. OR 5227.
Menighedsraadets Formand

Den årlige hazar.

:

Overtetssagføret !I a n s B re dmo ge,
Fragariavej 9. TelI. HE 4854.
Ho1§t,
Menighedssygepl. Frk. E. Rønnenkamp
Biq"høj 16, t. t"lt. HS 6719' Træ{ies Ki. 13-15.
Meniohedssvqepl. Frk' E. llansen.
Håi".Jau.å"-eiie 62'. -el{. GE 3151. Træfi-s 13 - 15.

flr. phil.
Dyssegård -skirkens dygtige organist

P

oul

H

am-

burger forsvarede den 20. jan. sin doktordisputats om et musikhistorisk emne, som kun er ti1gængeligt for meget lærde foik.
Selv om vi ikke forstod ret meget af det he1e,
så forstod vi, som var til stede, da det afgørende, nemlig at vor organist blev doktor ved Københavns Universitet med megen ære.
Vi vil i den anledning også her i menighedsbladet sende organist, dr. phil. Poul Hamburger
en hjertelig lykønskning og tak for hans dygtige
indsats.

Hans Thuge Jacobsen,
sognepræst.

kl. 8 morgen

8.

Datoen
søitcicig

fcr dette års bazar er nu fastsat til

den

12.

juni.

AI programmet kan nævnes, at kirkeminister,
fru Boclil Kocli har givet foreløblgt tilsagn om
at r.aere taler. Nu håber vi. at det kan holde i år.
Imidlertid beder vi om, at man allerede nu viI

notere datoen og begynde på forberedelser, såvi - som sædvanlig - må få en god
sommerfest og bazar til fordel fot r:or ni'e kir-

dan at

ke og menighedsarbejdeis

kasse.

Hans Thyge Jacobsen.

Dyssegaard sogns
menighedspleje.
Ved husindsamlingen i december 1954 og gaver
i anledning af julen indkom der kr. 5.60?,10
(1953: kr. 5.097,50), et smukt resultat, som vi her

bringer listebærere og givere vor bedste tak for;
en særlig tak retter vi til vort nabosogn »Helleruplund«, der også i år har støttet vor indsam-

ling med kr. 1.000.0C.
I 1954 har menighedsplejen ved indkomne ga-

DYSSEGAARDSKIR,KEN

ver og bidrag været i stand til at afse til kontant uddeling kr. 2.825,00, ti1 menighedsplejen
l<r. 2.262,00, samt uddelt m:elkekort til et samlei
be1øb af kr. 675,00 og endetrig afholdt den år1ige
skovtur for gamle og ensomn're i sognet.
M

enighedsplej ens

b e stur els e.

ICirkelig statistik.

-

Maæ W. Olsen.

1951 1952 1953 i954
Al.tct geester
Døbte.

Konfilrner.ede

.........

.

Vi"lser.
Udmeldte af foll<ekirken

v

Indmeldte i folkekirken
Separationsmæ9Linger .

SkilsmissemægIinger . .
Kirkebøsserne .,.......

.

.

Sognets befolkningstal

HeraI udenfor folkekirl<en...

727 734
54 47
40 33
15 t2
61126
0101
6835
2t13
651 634

838
37
33
11

554

862
67
19
10

748

9657 9585 9879 10096

460 457 467

477

Fonløsnirrg.
Da vi fejrede juiefesten, gik vi og sagde »g1ædeiig;ru1. ti1 hinanden. Og det er jo et god"t ønske, hvis man ia rnener noget med en fest med
et åndeligt indhold. Nu skal vi så fejre påske.
Og da kan det også hænde. at man møder ønsket: »Glædelig påskeln. Men hvad bet5rder så
piisken for os, hvad er clens ånrielige indhold?

- Jer, d-et er ilike l:are en mirrCefest tor noget
for clen menneskeiige forstand ufatieiigt, d-ette

at Jesus døde og cpstod 1:å den tred.ie dag. Når
vi samles ude på kirkegården, I-vder det alvorsft!
tungt over den Cøde: »Af jord er du kcmmen,
r
os.
l,ii jord skal du biirre, men af .lorden skal du
Lrseirriskhed er ikke i videre høj kurs i en igen opstå!,< Det har vi hørt så tit, og olte gør
r-el.c1en. hvor det beiragtes som en selvfølge, at
vcl forstand indvending. Iføige de natullove, vi
rnalr er sig selv nærmest. Og dog ved vi a}Ie, at kender, op1øses legemet ti1 jord, hendunster i
det her i livet er nøvendigt" at nogle glad og luften. spredes af a1le vinde og går over i nye
gelire ofrer sig for andre; og vi kan da heldig- fcrblndelser i andre legemer. Er det så ikke mei
og i det store
nævningsløst at fejre påske?
Vel, fordi vi ihke
vis ogsa
- både det små
nc eksempler derpå.
kan gribe det med ..zor forstand, er der ingetr
En handlemåde af denne art er i overens- grund ti1 at fornægte det. Vi ser det samme unstemmelse med Jesu ord og anvisning. Han mødder hver vår. Kornet, der blev lagt i jorCen,
te ofte i sine venners tankegang og optraeden et rådner, men der opstår noget nyt korn af det.
udtait ønske om magt og herredømme (1\4k. Den opiøsningsproces, kornet befinder sig i, er
10, 35 ff.
Lk. 9, 46). Men han skammede dem iki<e en tilintetgøreise, rr-ren gennemgang til et
ud og betonede, at så1edes skulle det ikke være n,wt liv. Hvem i<an fcrklare d-et?
- Men kendsDet er GuCs skai'nlandt dem; den stØrste var netop den, som gernlngen kan ingen nægte.
havde tjenersind og praktiserede det (Mk.10, berkraft, dcr ligger bag. Det var den sarnme
l<raft, der oprejste Kristus fra graven med et
43). Og selv var han iblandt os som vor store
tjener. (Mk. 10, 45). Ikke blot tog han sig af forklalet legeme. Den samme Guds kraft skal
mennesker i megen af deres timelige nød og også virke på os. Dersom hans dnd, sont o7:uakte
elendighed, men hans tjenergerning tog endog Jesus fra de cløde, bor i eder, dct skal hart, som
sigte på at »hengive livet ti1 en genløsning for opuakte Kristus tra de døde, også. l,euendegøre
eders dødel,ige l,egemer ued sin ånd, sarn bor i
mange« (Mk. 10, 45). For vor frelses skyid vi11e
han gå i døden, for at Guds rige og det evige eder« (Rom.8, 11) Men frelsen omfatter il<ke
bare sjæ}en, men også legernet. Legemets foriiv skulle blive vort.
Rudolf l[utrsen.

0r

*

Det er dette vor Herres Jesu tjenersind og
denne hans selvhengivelse for os, vi samler vore
tanker om på den stille og alvorlige langfredag. Jesu kors er udtryk for hans kærlighed ti1
os. Måtte den aitid nedbryde vore hjerters hardhed og ]<ulde, så vi tager vor tiiflugt ti1 ham,
for os!
som biev lydig tii døden på i<orset

DYSSEGAARDSKIRKEN

Kristi fulde forløsningsvaerk. Er det vor tro, da kan vi sige »gIædeIig
påske,r ti1 hinanden, for da er påskens under
genfødelsen i vor dåb. Og da
fnldbyrdet i os,
kan vor svage tro finde en stadig fornyelse rred
hans nadverbord.
Johs. Feoeile.
Iøsning hører med ti1

Påslcetitlens gudstjenester.

Vestre kreds hos hr. Ervertsen. Sønderdalen
24 (GaI. 1).

l{8.

Søndo"g d.en 24. kL. 10: Højmesse

ki.

Langfredag

kl.

kI.

P.

kl. 20: Offenttlgt møde hos hr.
Ai:pel-Lustrup, Ewaldsbakl<en 28.
Taler: Pastor Kyhn, Blågårdskirken.

Onsdag d.en 2?.

Muj.
NB. Tirsdug dett 3. kL. 20: Kvindekredsmøde hos
fru Evertsen. Sønderdalen 24.

10: Konfirmandaltergang.

10: Andagt.

-lIB. Kl. 20: Roskildepassionen.
Påskedag

Dysse-

Sørensen, Lutherkirken.

Palmesøndag k1. 10: Iionfirmation.
Kl. 13: Børnegudstjeneste.
Skærtorsdag

i

gårdskirken. Prædikant: Sognepræst N.

Onsdag den 11. kI. 20: FæIIes bibeltime hos hr.
P. Geil. Sønderdalen 12. (Gat. 2).

10: Højmesse. Pastor Jacobsen.

Onsdag den 25.

2. påskedag l<1. 10: Pastor Olsen.

I. O1sen,

kI. 20: Offentligi møde hos hr.

Sør'rdergårdsvej 33.

Taler: Sekretær Johnsen, Kirkens Korshær.
Langfredag k1. 20 medvirker
l<or.

-

B

etieh emsk i rken

s

Emne: Bag storbyens facade.

Påskedag benyttes ndrridet liturgi.

Gudstjenester og Møder.
Marts 1955.
Onsdag den 2. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru
Drabitzius, Baidrianvej

6.

Juni.
Onsdag den 1. kI. 20: Kvindekredsmøde hos
Geil, Sønderdalen 12.

frr-r

Onsdag den B. l<1. 20: Bibeltlme.

Østre kreds hos hr. Øster-Hansen, Hagens

Onsdag den 9. k1. 20: Faelles bibelkreds hos hr.
Appel-Lu-strup, Eu,aldsbakken 28.
(1. Johs. 5).

A11e 25.

Onsdag den 23. kl. 20: Offentligt møde hos hr.
P. Geil, Sønderdalen 12.
Taier: Gartner Kr. Thomsen, Kirkens Kors-

Onsdag den 22.

hær.

Vestre kreds hos hr. Sandberg Oisen, Baek-

kebro 16. (GaI.

3).

kl. 20: Offentligt møde hos hr.
Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.
Taler: Pastor Ove Johansen. Godthåbskir-

ken.

April.
NB. Trrsdag den 5. kI. 20.: Kvlndekredsmøde hos
fru Frøkjaer-Jensen, Lyngbyvej 298.
Onsdag den 13. I<1. 20: Bibeltime.
Østre kreds hos hr. Lundby, Merianvei

Søndagsskolen.
r!.--B.

Fra 1. søndag eftel

påsi<e ti1 sommerferien

afholdes søndagsskolen
22.

kL. 9.

-

AlIe

børr-r

Ansvarshavende RedaktØr: Pastor Maæ W. Olsen,
Teller, Ilellerup.

i

Dyssegårdskirken

er hjerteiig velkomne!

