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PROGRAM fo,

SøNDAG
DEN 12, JUNI
1955

folbefesrcn

til fordel for
for kirkeindsamlingen og menighedsarbejdet
Kl.

1O :

Kl. 14 :

HøjmesseiDyssegaardskirkenved
pastor Hans Tbyge Jacobsen

Kl. lg3o:

Foiken-røde - talere: Borgmester
Aage E. Jørgensen, Kirkeminister

Fru Bodil Roch.

Underholdning:
Skuespiiler Ove Sprogøe, Zahles
Gymnasiums udvidede pigekor
under ledelse af cand. mag. frk.

Minna Haahr.

Festpladsen åbnes: Hornorkester

I(t.
KI. t5 :

22

:

Afslutning. Lodtrækninger.

På festpladsen f.ndes:

Kafferestauration - Skydebane - Håndarbejdsbod - Tombola - Isbod m. m.
Højttaleranlæg

Kl. 154s:

Koncert af hornorkestret.

AIle er velkomne!

-

20. Årqa.,q

Mos

ved radioforhandier

s,Søborg Hovedgad e 7 4, Tl[. Søborg

Støt salren med gaver og køb!

-

Andrå
33

Gratis adgang!

27.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Gudstjenester og Møder
Dyssegårdskirken

i

Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26

Højmesse

Hver søn- og heliigdag kl.

10.

Bibelkredsene

f,Iaa vi nu have Lov at bede om rnegen
jo saadan, at hvad
dtr skal fylde de forskellige Boder til Salg

i forskellige hjem. (Se side 4).

Forhaandsdeltagelsc. Det er

*
Søndagsskole

og Tonrbola, Sh-vdebod m.m. gerne shal homme
som Gauer. Saa sparer vi LTdgifter, hvilket er
ureget afg@rcnde. Derfor: kan vi ikke nok reg-

i kirken hver søndag. (Se side 4).

Adresser;
Sognepræst Hans Thyge facobsen,
DyssebaLken 8. Tell. GE 2364. Træffes bedsi Kl.
1B-19 (Tiredaq iLke).
Residerende Kapellan Max W, Olsen.
Kongelysvej 5 B. 1. tv. Telf. GE 3673. Træfles
bedst KI. 12-13. (Fredag ikke).
Klokker RudolI Hansen,
Eilemosevej 115, Te1f. GE 2875. Træffee hver Dag
(undt. Toredag) Kl. 10-13, FredaqtilliqeKl, 1B-19.
Organist PovI Elambur ger:,
Iæserbakken 7, Telf. OR 5227.
Meniqhedsraadets Formand

:

Overretssagfører fI ans B redmo s e,
Fragariavej 9. Tell. HE 4854.
Holst,
Menighedssygepl. Frk. E. Rønnenkamp
Bøqehøj 36,1. Te1i. liE 6719. TræI{es KI.13-15.
Menighedssygepl, Ftk. E. IIansen,
Højssaards Alle 621, Tei{. GE 3151. Træl{es 13 15.

til den årlige
folkefest!

Velkommen

'l

Paanv indbyder vi ti1 Indsamlingsfest for
\,or nye liirke. Indtil nu har vi maattet arbejde rned Sagen uden at kunne sige noget
besternt onr, hvornaar Byggeriet kan begynde.
NIen nu har Kirkeministeriets Kommission til

Plankeggelse af Kirkebyggeriet i Omegnshommunerne afsluttet sit Arbejde. Og det forl5rder
med Glæde, at f)y-eeisgnsrdsliirkens Opførelse
nu staar flrst for- Tur. Herom vil Kirheminister, Frtr Bodil Koch, som har lovet at være
Taler hos os iaar, sikkert have noget at meddele, som vil glæde alle os, der nu gennelrl
saa mange Aar har arbeidt't mcd Sagen. Desuden vil som sædvanlig vor gode Ven, tiilligere lJorgmester Aage E. JQrgenset?, tage Orclet,

vl vil tro, at ogsaa han har et optimistisli
Bud at bringe al den Sturrd Kommunalbestyrelsen for nylig hal bcvilget 100.000 Kr. til
og

vor Nabo, Hellerupiund I{irhesag.
Gid nu nlange Nlennesker her fra

gaards Sogu vil komme til Stcde med godt
Vejr, godt Humol og godt med \rilie til at .r,de
lrvcr efter Er-ne sit Bidrag til et godt Resultat.
Det er jo bvdende nfldvendigt, at vi netop
nu, hvor Sagen synes at nærme sig sin Llsning. ikke afslapper, men forstærker clen gennem saa mange Aar tilkendegivne privatc Offervilje. Paa denne ser de bevilgende Nlyndigheder naturligvis med største Opm:erksomhed.

D--vsse-

ne med, at man som sædvanlig i ood Tr'd vil
til Præstegaarclen eller Klokkerkontoret
alt, hvad man kan tænlic sig -,- Haandarbeider
'fombolagevinster særlig
ilihe at forglemme
at tænhc paa, fordi- vort >>Lager« af saadanne
sidste Aar blev t@mt. A1l kan bruges, og vi
sende

modtag^er det med Taknemmelighed.

Som sæch,anlig

vil

Sognct snart blive »over-

sygirrrl€t<< med Lodsedler

nene

vil

i. 25 @r'e, som Bflr-

Folk med. Tag

ve1 imod dem;
rie fort,ierer dcl I
I det hele taget bliver der af mange Mennesker gjort et stort Forarbejde, som fortiener at blive st@ttet med venlig Deltagelse.
Vi maa endelig ikke glemme at bede om
Lagkager og andet Brpd til Kafferestaurationen. Det er meget vigtigt, at deilne er vel
forsynet.
»plag^e<<

- varetages Underholclningen i Aar
Oin Aftenen
af Sl<uespillerert Oue Sprogøe og Zahles Gyrnnasiums Pigehor. Alle yder deres \Icdvirhen gra-

tis, og vi skylder dem Tak derfor ved talrigt
Fremmflde, Bliver Yeiret godt, hvad meget maa
haabes, kan vi jo have en dejlig, hyggelig
Sommetaftetl samrlen paa den smukke Kirkegrrlnd.

Altsaa velirommen saa mange som muligt
Sglndag den 72. "Iunr. Se Program,met paa For-

siden.

Paa Iiomiteens \rcgne.
Hans Thuge Jacobsen,
Sognepræst.

Det største.
I sensommeren 430 1å r,andalerne under Geiseriks kommando foran den nordafrikanske by
Hippo's porte, roiigt ventende på at byen skulle
overgive sig, som en moden frugt faide ned i
fjendens hånd. Og medens dette, et af de mange
efterårstegn for det hidtil så mægtige romerske
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rige, skete udenfor portene, var der et sted indenfor murene, hvor mennesker på anden måde
blev mindet om høsttid og efterårsstorme; det
var inde i sygevaerelset hos byens biskop, Aurelius Augustinus, kirkefaderen, sin samtids største mand, hvis navn fik betydning ikke blot for
hans egen tid og slægt, men gennem mange århundreder. De, der stod om Augustinus, syge1eje, grebne af det underlige i den tanke, at sam-

meget at takke Gud for; thi den, som har mødt
Guds l:armhjertighed, har mødt det, som for alvor er de, største.
CarL Hermansen.

Sommerferie.
i år som følger:
Pastor Jacobsen er bortrejst 1.-3l.juli.
Pastor Olsen, holder ferie 20.-30. juni og 1.-20.
Præsternes sommerferie falder

tidig med at riget vaklede i dets grundvold,
skulle en af dette riges største sØnner falde for
dødens 1e, fik af den gamle biskop disse ord
som svar på deres undren: »Hvad stort er der i,
at tr:eer faider og at dødelige dør?«
Nej, det er sandt, der er intet stort eller mærl<eligt i alt dette. Det er nu engang kun naturens orden, at selv de mægtigste træer må falde,
og selv de største må dø. Det ville være mere
mærkeligt, om døden en dag hoidt op med at
gøre sin gerning. A1t dette om træerne, som falder, og dødelige, som dør, viser netop den store
strenghed og evige ensformighed, der råder i na-

turen, hvor a1le floder løber til havet og alting
slider sig træt, hvor alt det, som sker, har været,
hrror intet nyt er under solen, som den gamle
vismand i Israel mindede om.
Det kan

være betagende at betragte
dette

evi-

ge kredsløb, og det kan give rigeligt stof til
eftertanke i en stille time. Men det er ikke
dette. som er det store ved de skiftende år og
tider. Det store er noget ganske andet; det store
og maerl<elige er, at over dette dødsens afmægtige menneske

vil Gud forbarme

sig, denne død-

niirg vil Gud oprejse til evigt liv og ære.
Det er det store, at midt i den løbende tid er
der dog noget, som står fast; at medens træer
falder og dødeiige dør, så varer Guds barmhjertighed fra slægt til slægt over dem, som frygter
(d. v. s. tror på) ham.
Vi står mangen gang med undren og spørgen

i vore hjerter, når sorgen og modgangen har
sku1le nu dette ske? Så må
- hvorfor
vi stllfærdigt
svare: Det er der jo ikke noget

mødt os

mærkeligt og enestående i. Der er intet mærke1. at stormene bøier træernes kroner, at de
reiser havets bø1ger eller får menneskehjerter
til at bruse i sorg og afmægtigt oprør mod det,
som uundgåeligt er sket; men det er mærkeligt
og stort, at Guds barmhjertighed ikke har sluppet os endnu. Her står vi overfor det, som var
det store for den døende biskop i Hippo.
Får vi midt i den løbende tid leert at stoie på
Guds barmhjertighed, den barmhjertighed, som
er grundløs i mere end een forstand, da har vi

ligi

august.

Bygg" Guds l(irke.
Det er snart mange år, der har vaeret talt om

at få bygget en rigtig kirke her i Dyssegårds
sogn. Og nægtes kan det io ikke, at det vilIe
være godt, om vi fik en rigtig kirke med tårn
og klokker der henne på kirkepladsen. Og nu
skal vi igen have basar ti1 lordel for en sådan
kirke. Jeg tror, der er mange, der vil være med
også i år. Og det er jo kun godt.

for der er et MEN ved denne sag. Vor
i en stald, og alligevel kunne
englene synge lovsange på Bethlehems marker.
Og vi kan stadig lade evangeliet lyde og forkynde i den gamle kirkesal. Og vi, der kommer
der til kirkens gudstjenester, kan stadig d6r
synge Gud lovsange for frelsen, Han skænkede
Men,

-

Herre blev født

i Jesus Kristus.
Men der er altså noget mere. Nemlig det langt
vigtigere for vort evige ve og vel, at pinseånden,
Guds hellige ånd, må bEgge Guds ki,rke i vort
indre, så det, der begyndtes i vor dåbs livsalige
stund, må være og stadig icIlr,e vort egentlige
livsprincip. Nu står pinsefesten for døren. Måtte
vi da vaere årvågne, så vi af hele vort hjerte
kan bede: Ånd over ånder kom ned fra det
høje! Ånd, som med Fader og Søn er vor Gud!
Kom, vore sjæIe tilsammen at føje, kom at berede den himmelske brud! Katde, forsamle og
Jesus forklare, bygge Guds kirke, oplyse Hans
folk, det er din gerning, lad os den erfare, vær
i vort hjerte Guds kærligheds tolk!
Får Guds ånd gjort sin gerning i og med os,
kan vi også få glæde af den snart kommende
nye kirke og takke Gud for den. Glcedelig ptnse
os

i

Jesu navnl

Johs. Feuetle
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Gamles udflugt.

Mere end Jonas.
Der er mennesker, som man har meget vanskeligt ved at gøre tilpas. Lige meget hvad man
siger eller hvordan man bærer sig ad, er
dog utilfredse og ønsker alt giort anderledes

de
og

meget bedre.

Vi har sikkert alle været ude for den slags
folk, og i det lange Iøb må vi jo trække os tilbage fra dem. De er simpelthen ikke til at have
med at gøre.
Der er måske nogen, som vi1 mene, at det her
drejer sig om et nutidsfænomen. I de senere år
er jo så meget kommet ud af balance, også mennesker og menneskers »nerver«. Og man tør ve1
håbe på en ændring ti1 det bedre.
Vi står imidlertid her overfor et forhold, som
er af meget gammel dato. Det har alle dage
været såIedes. Også Vor Herre Jesus gjorde den
erfaring: at der var mennesker, som ti1 enhver
tid kun mødte ham med kritik. Det var ti1 sådanne, at han ved en bestemt lejJighed sagde:
,Se, her er mere end Jonas!« (Mt. 12, 41). De
ord, han havde ta1t, og de gerninger, han havde
øvet, var dem ikke nok. Man ønskede, at Jesus
skulIe præstere det helt uhørte og uovertrufne.
Og hertil ,svarer så Herren, at det har han jo
netop allerede gjort! Og disse hans ord og gerninger vi1 for ethvert oprigtigt menneske være
nok tiI at gøre det klart, hvem han er og hvad
hans opgave her i verden går ud på.

Ethvert oprigtigt menneske, som lytter tii
vil komme

llandag den 9. Ilaj var ca. 40 af

1Ik, havrle inviteret paa Ilirldagslrad. Yognmand Edelslcou, Nlylius Eriehsersail6 58,
havde stillet en deilig Turistbil gratis ti1 Raarlighcd, lige som Arkitekt Christensen, SØnderengen 34, og Yognmand Ib Anderseru, Yangedevel 226, mØdte velvilligt med Pcrsonbilcr.
\ri takker hjertelig for god og venlig Bistand

fra dem

alle.

05- saa bekendtgpr vi, at der Tctrsdagl den
26. Maj. r,il blive afholdt cn anden Utlflugt til
Aldershvile, for saadanne af vore gamle, sorn
ikkc kunde tagc rlcn fprste lange Tur. Er dcr
nogcn, som vi ikke har faaet sendt Indbydelse
til, men som gerne vil med, bedes de i god
Tid melde sig til Præstegaarden, Klohherkontoret eiler en af Sygeplejerskerne.
Menighedsplej en.

Møder.
'Iuni'
Onsdag den 1. kI. 20: Kvindekredsmøde hos fru
GeiI, Sønderdalen 12.
Onsdag den 8. kI. 20: Bibeltime. Østre kreds hos
hr. Øster-Hansen, Ilagens Alle 25.

Vestre kreds hos hr. Jess, Lyngbyvej

Onsdag den 22. k1. 20: Offentligt møde hos hr.
Frøkj:er-Jensen. L1'ngb1'r'ej 298.
Taler: Pastor O. Johansen. Godthåbskirken.

Juli'

ti1 den overbevisning, at her er mere end Jonas,

Indsamling

til

dette blad.

Den aarligc Giroindsarnling til X,Ienighedsbladets Dri{t indbragte et smulit Beløb (ca.
800 Kr.). Vi takker hierteligt enhver, sorn sendte os en Gave. f)a BelØbet imidlertid kun ræhker til godt og vel to Gange, bcdcr vi enhver,
sorn endnu maatte ligge med Girohortct ubenvttet, om at tænke venligt paå

os.

Hans Thyge Jacobsen.

351 C.

(Ga1. 3).

Jesu ord og betragter hans gerninger,

mere end en stormand, en profet. Her er han,
som man ventede så laenge, den Messias, den
Frelser, Gud havde lovet skulle komme.
Vi lever i en tid, hvor meget er i støbeskeen,
og hvor vi også træffer mange åndeligt søgende
og spørgende mennesker. Fra kirken og menigheden peger vi overfor sådanne på ham, som er
mere end Jonas, som er kommet til os fra Gud
for at føre og lede os tiI Gu-d, som blev lydig
ti1 døden på korset for os, og som ved denne
sin kærligheds selvhengivelse vandt Guds rige
og det evlge ljv for os.
Mar W. Olsen,.

Sognets

gamlc X{enighedsplejens Gæster ved en Udflugt
til Jyderup, hvor to storartede I)aner, Sq)strene

Sommerferie.

August.
Onsdag den 24. k1. 20: Olfentligt møde hos hr.
P. GeiI, Sønderdalen 12.
Taler: Sognepræst I. N{athiesen,
Gladsaxe.

September.
Onsdag den 7. kI. 20: Kvindekredsmøde hos fru
Øster-Hansen, Hagens A116 25.
Onsdag den 14. kI. 20: Fæ1les bibeltime hos hr.
Frøkjeer-Jensen. Lyngbl,vej 298.

(Gal.

4).

kI. 20: Offentligt møde hos hr.
Taier:
Appel-Lustrup. trn-aidsbakken 28.

Onsdag den 21.

- (,Det
Pastor G. Zs-ick1'. Trinitatis kirke.
gamle Testamentes tilblivelse os indhold«).
Søndagsskolen.

Søndagsskolen begSrnder

efter endt sommer-

ferie søndag den 4. september kl,. 9.

er hjerteligt velkomnel

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

-

AIle børn

