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hver søn- og helligdag kl. 10. (Se avisernes
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*
Menighedsmøder
En række menighedsmøde:: afholdes

:iret. (Se slde

i efter-
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*
Bibelkredsene

i forskellige hjem. (Se side
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Søndagsskole
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Sogneptæst Hans Thyge facobsen,
Dyssebakken B. Tel{. GE 2364. Træ{{es bedst KI.
18-19 (Tirsdag ikke).
Residerende Kapellan Max W. Olsen.
Kongelysvej 5 B. 1. tv. Tell. GE 3673. Træf{eg
bedst Kl. 12 13. (Fredaq ikke).
Klokker Rudol{ !I ans6n,
Ellemosevej 115, Telf. GE 2875. TræfIes hver Dog
(undt. Torsdas) Kl, 10-13, FredagtilliqeKl, 18-19.
Organist Povl llamburger:,
Jægerbakken 7, Ie1,I. OR 5227.
Meni:hedsraadets Formand :
Owerretssag{øret FIa n s I redmo
Frasaridvej 9. Tell. HE 4854.

s e,

Menighedssygepl. Frk. E. Rønnenkamp
Holst,
Bøsehøj 36, 1. Tel{. HE 6719. Træfles Kl. I3-15.
Menighedssygepl. Fxk. E. flansen.
Højssaards AIie 621, Tsif. GE 3151. Træ{les 13-15.

Ue!

Det sker undertiden, at et menneske tager,
hvad vi kalder »bladet fra munden«. En ellers
stiile og behagelig person udtaler i en bestemt

20. Å.qanq

situation sin mening så tydeligt, at den ikke er
til at tage fejl af. Man undrer sig mås1<e og
synes, at han gerne kunne have trehersket sig
lidt mere. Men der er nu engang »tid ti1 at tie
og tid ti1 at tale« (Præd. 3, ?). Der gives øjeblikke her i livet, hvor der må skaeres igennem

aI udenomssnak og uafgjorthed og skabes klare
linjer.
- i Det ny Testamente, at også Jesus
Vi læser
af og til gjorde brug af de skarpe ord. Det er
en misforståeIse, hvis man opfatter Jesus som
den altid milde og blide, som den, der aldrig
optrådte rned strenghed og rnyndighed overfor
mennesher. Han veg ikke tilbage for at gå i
rette med både sine apostie og andre, dersom
det var nødvendigt. (Mk. 10, 14; Mt. 7, 2l). Ilan
sagde sin mening rent ud ti1 dem, som modarbejdede ham, og haå drev kraemmerne og
veksellererne ud af templet, fordi de gjorde
Guds hus til en købmandsbod (Johs. Ev. 8, 44;
2, 15 f.).

I Mt. 11,20 ff. laeser vi, at Jesus en Dag udtalte strenge ord over nogle b;",er, hvor han cfte
havde virkei. ,Ve dig, Korazinl Ve dig, Bethsajda!« Hvorfor disse voldsomme ord? Var disse
byer mere ugudelige eller mere umoralske end
andre byer I landet? Nej, derom hører vi intet.
De har naeppe været bedre e1Ier værre, end
byer er fiest. Og dog fæ1der Jesus med dette
sit veråb dommen over dem. Hvorfor dog? Fordi
disse byer havde hørt hans ord og set hans
tegn uden frugt, »fordi de ikke havde omvendt
sig« (v. 20). Jesu ord fandt i de byer ingen modtagelse, og derfor udbrød han i veråb over dem.
Jesu ord lyder stadig iblandt os, lyder for at
gØre os det klart, at han €r »ysjsn, sandheden
og livet« (Johs. Ev. 14, 6). Hører vl dem så, eller
gør de intet indtryk på os? De bør ikke være
os iigegyldige, thi om sine ord siger Jesus: »Det
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ord, som

I hører, er ikke mit. men

som sendte mig.« (Johs. Ev. 74,

Faderens,

24).

Lad os derfor altid være lydhøre for Guds
tale til os i Jesu mund, at hans ord ikke skal
lyde forgæves for vore Øren, men blive os til
opbyggelse og frelsel
Mar W. Olsert.

trtrøsIIanker
»Huzs ikke huedekornet fald'er i iorden og d,ør, bl,tuer det ene, rten dersotn
det dør, bcprer det m.egen frugt.<r (Johs.
Ev. 12, 24).

Denne 1ille artikel sidder jeg og skriver ude
på landet i min sommerferie. Herfra har jeg

udsigt til store, vide marker, hvor der står stak
ved stak af afhøstet korn, korn som skal blive
tit føde for menneskene i den kommende vinter. I min ferie har jeg faerdedes i dette frodige
agerland i de solfyldte dage og gIædet mig over
den skønhedsåbenbaring, som bondens agre er.
Og gang på gang ha.r jeg stået stille og set på,
hvordan a1t dette dejiige korn er faldet for
høstmaskinernes skaer. Og gang på gang er det
Jesu-ord, der står over ciisse linjer, faldet mig
i tanker. Een gang - noget i efteråret, noget
sidste forår
såede bonden sit sædekorn i Dan- Og
marks muld.
hvad skete der så med dette
saedekorn? Det døde simpelthen. Under påvirkning af muldens forskellige kemiske bestanddele gik det sin opløsning i møde. Det er den før-

ste paragraf i »Hued,ekornets l,ou«. N{en så skete
der et aldeles ubegribeligt under. Ud af det døende korn, hvis forskellige bestanddele gik over
i nye forbindelser i mulden, spirede der nyt liv
frem, nyt korn, som bar mange{oid frugt.
Det er opstandelsens under. Rundt om i -Danmarks kirker holder man i denne tid høstguds-

for at takke Gud for den bjærgede
høst, for det korn, der os til legemsføde spirede
frem af døde.
tjen,ester

»Ham takker aLLe med sang

for alt, huad han hdr giuet,
for huad han uokse Lod i uøng,
tor ordei og lor Liuet.«
Men Jesus-ordet har et dybere indhold. Det
hvedekorn, vor Frelser talel om, er ham se1v.
Han døde aLLe synderes død og opstod, ubegribe-

ligt for vor tanke, på den tredie dag, så det
blev påske med en tom grav, os til liv.
For at vi kan få del i hans opstandelsesliv
-

selvliv være dødet vi er døbte til
- skal vort
ende, så vort i dåben genfødte lirz kan bære
lnegen frugt (Johs. 15, 2).
Det eneste, vi ved med 100 pct. sikkerhed, er,
at 6n gang i Gucis time brister øjet og hjertet
stanCser

i

sit slag.

til

Så bæres vort legeme ud

de dødes stille have.

hvad så? Ja,
- Og
Jesu evangeliun-i siger os, at også os gælder
»Hcedekornefs lour,. Ud af vor død si.:a1 vi opreises til evigt liv.

hrziie

»Louet uære Gud, Vor Herres, Jesu I(rtsii
FtLder, son'» ud af sirt store l:cLr:nhjeri,ighed
har igenfødt os til et Let:ende hob ued Jesu
Rristi opstandei.se fra de døde.,' (1. Peter 1. 3).
Det tror ieg er visse)ig sandr.
p. t. Kirke-Helsinge i høst:n i95c.
Johs. Feueile.

Menighedsmøder
I efteråret

holdes føigende menigl-iedsmøder:

4. oktober kl. 20: Filmsaften om
sommerferie i de øsirigske aiper ved »Sparekassen for København og Omegn', og kommuneTirsd,ag den

1ærer Thøger Jaccbsen.

mets

økat-totni,<.

-

Foredlag om »Hjem-

Tirsdag den 7. ttot'enrbei' kl. 20: i'{issionen i
film ved
Haile Setassies land.
- Foredrag med
pastor Er??sl Kgh n, Blag;rdskirxen.
Tirsdag den 6. decentber i!,. 20: Sognepræst
Ilans Thyge Jocobsen: Indtrl-k- fra et katolsk
land.

-

AI1e møcierne afholdes i D1'ssegårdskirken.
Gratis adgang og alle er velkomne.

-

H. Th. J.

Testameniarisk gave til vort sogins
menighedspleie
I begl'ndelsen af juni d. å. afgik frk. Mathrlda
l{ilsson. }{indevej B. ved døden. Ved boets opgørelse viste det sig, at afdøde havde testamen-

teret alt. hvad hun efterlod sig, til Dyssegårds
sogns menighedspleje.

Dette er en betydelig gave, som menighedsLrlejen vil forvalte på bedste måde i mindet om
den afdødes store hengivenhed for vor kirke.

Frk. Nilsson var ensom, og der er ingen, til
hvem takken k^an rettes. Men vi vi1 med stor
taknemmelighed mindes gamle

r Dyssegårds

frk. Nilsson

her

sogn.

Hans Thgge Jacobsen.
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Konfirmander
Indsl<rivning af lionfirmanrier, som skal konfirmeres til påske, foretages mandag den ?. no-

Indførelse af den nye psalmebog
l\ile sogne i Gentofte Kornmune har nu inclført den n;,e Salmekrog. Også Dyssegårds sogns
menigl-i:dsråd har vedtagei at gøre det fra 1.
oiitober d. å. Menighedsrådets beslutning skal
godkendes på et offentligt møde, som er indkaldt til den 21. september d. å. kl. 20 i kirken.
Man bedes give talrigt fremrrrøde!
Ha

ns Thyge Jocob.ser..

Bazaren

i iuni

Den årlige bazar ti1 fordel for vort sogns kirkesag samt menighedsarbejdets kasse fandt steri
på kirkegrunden søndag den 12. juni med kirkerninisier, fru Bodil Koch som festtaier.
Alt forløb godt og ve1 i år, seh.. om klimael
på det tidspunkt endnu var meget køIigt.
Der indkom et nettooverskud på ca. 3500 kr.
(iidt mindre end ifjor), for hvilket pæne resultat der herved bringes en hjertelig tak til alle
medvirkende.
Bazarens trækningsliste er som fØlger:

Store

Lodseddel:
92
2705
5098
1?19
3728
- 2467
- 3250 - 1372 - 5150
- 2346 i635
- 333s - 671 -3619 1834
481
4092
938
3813
4128
1895
44t7
3229.
5373
5850

-

-

-

-

-

spalter

anonymt eller under mrk) at spørge os ti1 råds
»trosspørgsrnål«. dette ord taget i videste betydning. Vi vil gerne fungere som »skriftestol«,
hvis der under denne form rnåtte være et behov hos vore 1æsere. Af pladshensyn må vi dog
på forhånd forbeholde os ret til kun at offentliggøre, hvad rri anser for at være af almen in-

i

teresse.

Deres spørgsmål sender De til: »Skriftestolen«, Dyssegårds Sogns Menighedsolad, Kongelysvej 5 B, 1. sal tv., Gentofte.
I forbindelse med ovenstående skal lige omtales, da det ikke synes at være almen kendt, at
ethvert medlem af folkekirken altid har adgang
til hos sognets præster at »søge skrifte« og kan
trygt gøre det, da praesten ifø1ge loven har
tavshedspligt.
Br eokassens r edaktionsudu alg.

IIirkebilen
På Dyssegård sogns menighedsplejes foranledning sørger nogle af sognets bilejere for transport til og fra kirke hver søndag af æIdre, sva-

gelige folk, der gerne vi1 i kirke, men dårligt
kan overkomme at gå. Da vi selvsagt ikke ved,
om der skulle være flere, der gerne vil køres
til kirke om søndagen, skal vi på denne måde
henlede opmaerksomheden på »Kir:kebilen«, sorn
De kan komme i forbindelse med gennem menighedsplejens kasserer: Helge Larsen, Rødstensvej 22 a, Hellerup. Telefon Gentofte 113.
Helge Larsen.

Duespil; B-2-3.
Amerikanske lotterier.:
Negerdukke (orange) ?7.
Arn-rbåndsur (mørkegrøn)
Flrldepen (hvid) a2.
Undertø.] (lysegrøn) 24.
Lunchsæt (mørkeblå) 55.

Reproduktiolt (1 kr.):
M ertighedsbla.det

vil vi gerne åbne vore
for de læsere, der måtte ønske (enten

blads økonomi afstikl<er,
PrcPSteInc.

-

(Skriftestolen)
Indenfor de begrænsede rammer, s.orn vort

venber k]. B fm.
Dåbsattest medbringes.

..Y

ill EltlGtlE0SB LA0 ETS brevbasse

:

En god bog!
10.

30.

3470.

P. b. v.
Hctns Thgge Jacobsen.

Residerende kapel)an ved Dyssegårdskirken,
pastor Max V/. Oisen, og vor gode ven og medarbejder, pastor J. Feveile, har i faellesskab taget sig for påny at oversætte og forklare vor

kirkes bekendeisesskrifter.
I denne tid, hvor så mange og så forskellige
strømninger gør sig gældende i det religiøse og
kirkelige liv både herhjemme og verden over,
er det højst fornødent, at vi i den evangeliskIutherske kirke, som efter grundloven er voi
danske folkekirke, til hvilken vi hører ved vor
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vi ærer som vore {ædres kirke, ot
ui besinder os på uor arD og egenart.
Lad os dog frem for ait vogte på den os be-

dåb, og som
troede skat!

Jeg anbefaler varmt denne bog. Det er

en

g1æde at konstatere, hvorledes Dyssegårdskirkens præster her har gjort et stort, dygtigt og
betydningsfuldt arbejde med aerinde til hele
vor lutherske kirke, men sandelig også til os i
enkeltmenighederne
altså her i Dyssegårds
sogn!

formår også den frie vilje og menneskelige kraft
at saette sig op imod synden og Djæve1en. Nemlig overhovedet intet. Den må ligge under for
ham. Og ligesom huset må erobres af en stær-

kere og vindes fra tvrannen, ligesådan må mennesket også fortøses ved Kristns og vindes fra
Djævelen. Så1edes ser vi igen her, hvordan vor
handlen og retfærdighed slet intet hiælper ti1
vor forløsning, men det er alene Guds nåde.

Marlln Luther.

-

Bogen hedder: »Den danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter samt Martin Luthers Store Katekismus«. Den fås i enhver boghandel, og jeg
anbefaler den til kvalificeret opmærksomhed.
Hans Thyge Jacobsen.

Gudstjenester og Møder
Oktober
NB. Tirsdag den, 1. kl. 20: Kvindekredsmøde

fru Appel-Lustrup, Elvaldsbakken 28.
kI. 20: Bibeltime. Østre kreds
hos hr. Lundby, lvlerianvei 22.

hos

Onsdag den 12.

GUI'S IIN§FT
Hvor Guds finger ikke uddriver
der er endnu Djaevelens rige. Hvor

Djævelen,
Djævelens

rige er, der er Guds rige ikke. Så må man heral
drage den tvingende slutning, at så 1ænge Helligånden ikke kornmer til os, er vi ikke alene
uduelige til det gode, men er nødvendigvis i
Djeevelens rige. Men er vi i hans rige, så kan vi
ikke gøre andet end det, som Djævelen bryder

sig om; ellers kunne man ikl<e kalde det hans
rige, sådan som Paulus siger til Timotheus, at
menneskene er fangne i Djævelens bånd tii at
gøre hans vilje (2. Airn. 2, 26). Hvordan skulle
han tå1e, at hans egne får i sinde at gøre noget,
som er imod hans rige? O, det er et rammende,
frygteligt, stort ord, at Kristus her tilskriver
Djaevelen et rige af den art, at ingen uden Guds
ånd kan undgå det, og at Guds rige ikke kan
komme, uden at Djævelens rige med guddolrrmelig, himmelsk kraft bliver fordrevet fra

os.

Det beviser også dette stakkels menneske,
som legemligt var besat af Djævelen. Se til,
hvad kunne han og a1le mennesker på jorden
gøre til, at han blev befriet fra Djaevelen? Uden
tvivl intet. Han måtte vel gøre og lide det, hans
herre Djævelen ville, til Kristus kom med Guds
kraft. Se nu! Kunne han ikke legemligt blive
fri for Djævelbn, hvad hans legerne angik, hvor-

ledes skuIle han så åndeligt og hvad hans s3;e1
angik blive fri ved egen kraft?
Med ligneisen om, at når den stærke overvindes af en stærkere, og hans rustning og redskaber bliver taget o. s. v., bevidner han også, at

ingen kan overvinde Djævelen uden Gud a1ene,
så at ingen nogensinde kan rose sig af, at han
ved sig selv skuIle kunne drive synden eller
Djævelen ud.
- som et hus eller en gård forLige så meget
mår at sætte sig op eller værge sig imod den
tyran, som har det som sit eget, lige så megei

Vestre kreds hos hr. Sandborg-Olsen, Bækkebo 16. (Gal. 5).
Onsdag den 26. kl. 20: Offentligt møCe hos hr.
i. Olsen, Søndergårdsvej 38. Taler: Malerrnester Ammitzbøil, Vangede.

November
Onsdag den 2. kI. 20: Kvindekredsmøde hos fru
Jess, Lyngbyvej 351 c.
Onsdag den 9. kl. 20: Faelles bibeitime hos
I. O1sen, Søndergårdsvej 38. (Ga]. 6).

i-rr.

kI. 10: Højmesse ved pastor Dit1ev Christensen, Simon Peters kirke.

Søndag den 20.

Onsdag den 23. kI. 20: Cffentiigt møde hos hr.
Frøkiær- Jensen, L1'ngbl'r,ej 298. Taier: Pastor Holger Mo11ei. Hellerupiund.

December
Cnsdag den ?.

ki. 20: Kvindekredsmøde hos fru

Drabitzius. Baldrranvej
Onsdag den 14-

6.

kI. 20: Fælles julentøde hos hr.

Appel-Lustrup. Et'aldsbakken

28.

Søndagsskolen

indtil efterår'sferien hver søndag kl. 9,'
derefter hver søndag kI. 13.
ALLe bør"n er
hjerteligt
hoides

"*elkomne!

Ansvarshavende RedaktØr: Pastor Maæ W. Ol,sen.
Teller, Ecllerup.

