Dysseqaards-

Kirken
Nr.

Qtr

t

1.

1. marts 1957

22. hrsurq

ur rni dd a ø 6 u n d,er hc>[d,ni n g

søNDAc D. 3. MARTS KL. 15 r ovsseeÅnDssKolENs ÅutA

Medlem af Bazarkomit6en, skuespilleren Hans W. Petersen, har atter i år
taget initiativet ti1 en underholdning tll fordei for Dyssegårdskirken, hvor
han har formåei en række af sine kunstnerkolleger iil at medvirke. Under
forbehold af teatertieneste medvrrker bl, a.:
Skuesprllerinden Gerda Gilboe
Operasangerinden Karen Marie Nielsen
Pianisten Johannes Kjær
Skuespilleren Buster Larsen
Komponisten E. Lindorff-Larsen
Skuespilleren Ole Monty (Phiselbach)
Kapelmester Ove Peters
Skuespilleren PouI Reichhardt
Operesanger Kurt Terp
Kon{erencier; Skuespilleren Hans W. Petersen

»
Udfør1igt program

vil

senere fremkomme

lra 15. februar i præstegårCen (GE

i de lokale blade. Billetier å 3 kr. over hele

saien fås

2364), på kirkekonioret (GE 2875) og hos {ø}gende handlende:

Cigarhandler Vallø Nielsen, Søborg Hovedgade 1
Boghandler Hovland, Søborg Hovedgade 24
Købmand
Købrnand H. Thomsen, Dyssegårdsvej 37
Købmand A. Vestergaard, Ellegårdsvej 25
Poui }.lielsen, Lyngbyvej 233

Desuden ved indgangen selve dagen fra kl. 14.
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Dyssegårdskirken

i

Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26

Højmesse

hver søn- og helligdag kl. 10. (Se avisernes
prædikantliste).

*
Menighedsmøder

afholdes

i

vinterhalvåret.

*
Bibelkredsen"
i forskellige hjem. (Se side 4).

derfor på een måde: at møde talrigt frem og køtil den fantastisk lave pris af 3 kr.

be billetter

pr. stk.
Et smukt overskud vil på denne måde fremkomme, og det er jo det, der er meningen.
Idet jeg nu takker kunstnerne for deres venlige tilsagn og opfordrer sognets beboere til at
slutte sig til denne tak ved talrigt fremmøde,
slår jeg fast, at det foregårr Fastelauns søndag
d,en 3. marts kL. 15 i Dyssegcirclsskolen. Om bilIetsalg m. v. henvises

Menighedsmøder

i kirken hver søndag. (Se side 4).

Sognepræst Hans Thyge Iaeobeen,
Dyssebakken 8. Teli. GE 2364. Træfies bedst Kl.
18-19 (Tiredaq ikke).
Regiderende Kapellan Ma= W. Olaen.
Kongelysvei 5 B. 1. tv. Tel{. GE 3673. Træ{fee
bedst KI. I2-13. (Fredas ikke).
Klokker RudolI Hansen,
Ellemosevej 115, Telf. GE 2A75. Træ{les hver Dag
(undt. Torsdag) Kl. 10 -13, Fredaq iillige Kl, 1B-19.
t:,
Organist P ovI llamburge
Iægerbakken 7, Teli. OR 5227.
Meniohedsraadets Formand

Overretesaglører lI

a

:

n s B re dm o ee,

Strdndvej 110, si. iv.

Holet.
Menighedssygepl. Frk. E. Rønnenkamp
Bøqehøj 36, 1. TeIL HE 6719, Træ{fes Kl. 13-15.
Menighedgsygepl. Frk. E" Hansen,
Højssaards AIie 621, Teif. GE 3151. Træ{les 13-15-

Efterm iddagsu n derhol

forsiden.

Hans Thgge Jacobsen.

*

Søndagsskole

til

d n in

gen

Fastelavnssøndag
Som det fremgår af det nærmere program på
bladets forside, har medlem af bazarkomit6en,
skuespilleren Hans W . Petersen atter i år arrangeret en eftermiddagsunderholdning for os. Som
det vil ses, har han fået tilsagn fra hele 10 udmærkede kunstnerkolieger om deres velvillige
medvirken. Det er sandelig storartet! Naturligvis
kan der komme ændringer i programmet, fordi
skuespillerne jo aldrig så lang tid i forvejen
kan være sikre på, cm de lkke piudselig bliver
indkaldt til theatertjeneste. Men ændringer eller
ikke ændringer
så kan vi være sikre på at få

en god og fornØje1ig eftermiddag sammen ligesom

sidste år, da det he1e, som det nok huskes af
mange, var så vellykket.
De udmærkede kunstnere yder deres indsats
al,deles gratts, og vi kan jo kun vise dem tak

Foruden menighedsmødet 5. febluar, hvor sekretær, cand. jur. K. E. LindqtLi,ct talte om »Kirkens indsats blandt f11'gtningenes n-iillioner« og
viste en række farvebilleder fra klrkens arbejde
blandi flygtningene i Hongkong og i den naere
Østen. afholdes endnu her i folaret følgende to

i Dyssegårdskrlken: Tirsdag den
20. Pastor, dr. theol N. K. And,ersen, Skovshovsd; »Da Danma:k lik Bibelen«,
(Lysbilleder).
Tirsdag den 2. april k1.20: Pastor P.J.Fenger,
Hans Tausens kirke: :'Gronlands k:rke i nuti(Lysbilleder).
den«.

rnenighedsmøder

5. marts

kl.

-

Præsterne.

Menighedspleiens
husindsamling
Ved vor år1ige 1-r,-r:indsanlling i december 1956
til fordel for menighedsplejers arbejde modtog
kr. 4.2i1,00
vi som gaver og bidrag
Nedlagt i kirkebøsserne iuleaften. . kr. 114,17
Gave fra Hellerupiunci Scg:'.. llenig.......... kr. 1.000,00
hedspleje
Ialt kr, 5.325,11

Dette er et særdeles smukt resultat, som vi
herved bringer sår'el bidragl'derne som listebærerne vor bedste tak foi. Samtidig benytter vi
lejligheden
nighedspleje

til

også at takke Helleruplund Mefor den gode medvirken.
Bestyrelsen for

Dyssegård Sogns Menighedspl,eje.

+
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Kirkelig stalistik
1953 1954 1955

Altergæster
Døbte .

838 862
3? 6?
I(onfirmerede ........
33 19
Vielser
11 10
Udm. af folkekirken ..
72 6
Indm. i folkekirken ..
1
0
Separaticnsmæglinger3553
Skilsmissemæglinger ..
1
3
Kirkebøsserne kr. . ....
554 748

833
40
23
11
6
1
3
608

1956
689
47
28
1

1
1

3

i
669

Sognets befolkningstal. 9879 10096 10124 10158
Heraf udenfor folkek.
467 477 384 384
Rudolf Hansen,

Girokorlel
I{ed dette nr. af menighedsbladet fø1ger et
girokort. Hvert forår er det jo nødvendigt at
foretage en indsamling til bladets drift. Redaktionen er gratis, men udglfterne til trykning og
forsendelse har været stigende. Vi beder derfor
enhver af vore Iæsere, der forstår betydningen
af det bindeied me1.lem kirke og sogn, som menighedsbladet er, om på vedlagte indbetalingskort at sende os en beiøb, hvis størrelse man
sell bestemmer.
Pa lorhånd l.rjertelig takl
Prczsterne.

Vorl kald og vor arv
»I bleu kaldet
nelse.<<

til at arDe uelsig-

(1. Peter 3,

9).

Yi går nu snart

igen inC i den del af kirkeale'.. r-i kalder lasteliden, og som er indledningen tri påsken, hvor vi særlig samler vore tanker oi'r'r Guds store gerning ti1 vof freise. Fordi
det ble-,- påsl<e med en torn grau i Josefs have i
Jerusaler-i
- fordi Jesus af Nazareth blev den
opstandne Kristus, vor Herre og Frelser, blev
det gode budskab eI1er evangeliet, som det fu:dder med et græsk ord, ikke blot et budskab til

et nddekald, fra Gud, til.
ikke blot til os, når vi samles ved

rrennes,;esiægten, men

os. Det 11'der
menigheciens gudstjeneste, men også inde

»ka1d« os »stand«. Og det vil sige, at så mange
af os, som biev døbt som små børn, fik det kald
og den stand at r,ære kristne
at vaere Guds
børn. Og i det kald og i den- stand fik vi en
arvelod. Og den arvelod lyder på, at vi skal arve
velsignelse. Set ud fra en verdslig betragtning
kan »velsignelse« være så mange ting. Ordet er
ofte et misbrugt ord. Det er jo sådan, at hvad 6n
kalder en velsignelse, vil en anden kalde en forbandelse. Hvad 6n higer efter som sit højeste
ønske, vi1 en anden afsky. Men hos Gud er velsignelsen altid den samme, den nemlig, hvorved
det hele menneske kan være sa1ig. Og den velsignelse, der følger med vort kald som Guds
børn, er udfrielse fra syndens treeldom, a11.e den
Ondes plagerier og adgang til iyset fra Guds
ansigt, en evig bekræftelse i troen på syndernes

forladelse,

i håbet

om det evige 1iv og

i det kær-

lighedsliv fra Gud, der er lovens fylde.
Det er altså til at arve denne velsignelse, vi
er l<aldet. Dette kald lød til os første gang i vor
dåLrs stund. Og der er ingen anden virkelig velsignelse ti1 end den, vi fik brev på i vor dåbspagt.

Og ligesom et lilIe barn, der er født til en stor
arv, må vokse op og nå til mandsmodenhed og
myndighed, før det kan tage sin arv i besiddetse,

såiedes må også vi, der i dåben er født til en
stor arv efter kongens søn af Himmerige, vokse

en troens vækst, for at vi kan tage vor arv i
brug efter dens bestemmelse. Det er meningen
med det apostelord, der står som tekst til dette
li11e stykke. »I bleu kaldet til, at o.roe oelsignelse«. Velsignelse er noget, der arves og derfor
skal tilegnes. Vort 1iv som kristne begyndte med
Guds velsignelse i dåbens bad. Det er da Guds
mening, at t,ort 1iv også skal ende med denne
velsignelse, der blev givet os i vor dåbs livsalige
stund.

Dette er noget, mennesker med et gudfjernt
og verdsligt sind ikke kan forstå, at vi higer
efter det, vi allerede har modtaget,
og at
- os, vi
griber efter det, der alierede er givet
at
- er
vi strider for at nå til den sejr, der forlængst
evig vunden i den største påske, verden har set:
Da Kristus døde og opstod på den tredje dag og
bekræftede dette på den første pinsedag, da Gud
ved sin hellige Ånd åbenbaredes i Jesu Kristi
menighed.

i vort
eget hrerte så sandt, som vi er op1ært i den
kristne tlo. rVort kald og vor arv.< har jeg

Om vi nu af Guds Ånd vil lade os føre ti1 at
tilegne os velsignelsen
for dag
år for
- dag dage.
- de velår, da får vi mange velsignede
Men

sat som oversl<rift over denne betragtning. Og
jeg mener dermed, at det foruden at v:ere Guds
kald ti1 os også er vort kald. Man taler om

signede dage er fremfor a1t de dage, da vi samles om uelsignelsens bord, idet vi trygt stoler
på, at Vor Herre og Freiser efter sit løfte er midt

a
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iblandt os og velsigner disk og kalh på kirkens
nadverbord, e1ler vi modtager de hellige gaver
ved vor sygeseng.
Vi kan måske nok selv sige ti)' Herren, hvad
det er for en velsignelse, vi trænger ti1' Og han
vil da også nådigt høre os efter sit eget løfte, så

Lad os derfor nu holde fastetid på rette måde'
Lad os alvorligt bet:enke og fordybe os i Vor
Ilerres Jesu lidelseshistorie, så at vi kan forstå
sandheden i de ord, han forkynder os, idet han
siger: »Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine,
Og jeg sætter mit liv
og mine kender mig.

nød og trang.

tage det igen.«-(Johs. Ev. 10, 14. 15. 17)'
Mar W. Olsen.

vi kan blive velsignet selv midt i sorg og nød'
Men bedre end vi seiv v6d det, kender Han vor
tr

til for

Jeg sætter

fårene.

Han, der uddeler nåde, vil også velsigne med
o på syndernes forladelse og med h å b om

livets sejr over døden. VelsLgnelsens Herre vll

vil velsigne alie
I{an selv har kaldet ti1 at arve velsignel-

give os en velsignet påske, Han
dem,
sen.

Vor arv vi kendes ved.

O Gud, af miskundhed
Iad trolig os bevare
dit nådebud det klare
og aldrig derfra lokkes,
om a1le verd'ner rokkes!
(Den Danske Salmebog nr. 304, vers

MøOER
Marts

Onsdag den 6.

kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru

Drabitzius, Baldriansvej

6.

Onsdag den 13. kI. 20: Bibeltime. Østre kreds
hos hr. Petersen, E1legårdsvej 74.
Vestre krecls hos hr' Ervertsen, Sønderdalen
24. (Mark. ?).
Onsdag den 2?. k1. 20: Offentligt møde hos hr'
P. Geil, Sønderdalen 12.
ÅPriI

4)'

ki. 20: Kvindekredsmøde hos bymissionær Chr. Jensen, Christiansmindevej

Onsdag den 10.

Faslelavn
dette ord vaekker gerne forestilFastelaun
Iinger om lØjer og løsslupne festligheder; men
d.et er ret beset ikke en heldig tænkemåde' Fastelavn minder os om! at nu står fastetiden igen
for døren, og det vil atter sige, at nu skal vi til
at lorberede os på påskehøjtiden, den store fest'
som genlyder af lovsang, fordi vi er »genfødte
ti1 et levende håb formedelst Jesu Kristi opstandelse fra de døden. Påsken er vel Kristi seir'
men a1 sejr forudsætter en kamp, og førend vor
Frelser sejrede, måtte han kzernpe og iiC'e meget, ikke blot i sine sidste timer, men i lange
i virkeligheden lige fra den stund han
tider
lod sig døbe »for at fuldkomme
i Jorcianfloden
alt, hvad ret er«. Han giorde sig der til 6t med
os mennesker. rakte os broderhånd for: at tiene
os med sin kær1ighed, den som i tålmcdighed
vil1e prøve og udholde alt - selv et kors.
Det er zrlt dette, fastetiden nu igen vil samle
vore tanl<er om. Den er et alvorligt afsnit i kirI<eåret, hvor alt hvaC vi laeser, hører og synger
om i kirken har .Iesu Kristi lidelse som midtl\{en denne sin lidelse tog Herren

at

Taler: Gartner Thomsen.

Johs. Feueile.

punkt.

mit liv til for

friviiligt

på

sig (Johs" Ev. 10, 1B), for at målet kunne nåes,
og rnålet var dette: at hengive sig selv som gen1øsning for mange.

6, St.
NB. Mændene er også indbudt'
Onsdag den 24. k1. 20: Offentligt møde hos hr'

Appel LustruP, Ewaldsbakken 28.
Taler: Pastor Kyhn, der viser en ny lysbilledserie.

M.j
Onsdag den 1.: Kvindekredsmøde hos

bye, Merianvej

fru Lund-

22.

Onsdag den B. kl. 20: Bibeltime. Østre kreds hos
.tru Drabitzius, Baldrianvej 6.
Vestre kreds hos hr. Sandborg Olsen' Mark'
B, i-26).

Onsdag den 22. kI. 20: Offentligt møde hos hr'
Frøkjær Jensen, LYngbl'r'ej 293'
Taler: Pastor Holger l'øIler. Sionskirken'
Juni

Onsdag den 12.

kI. 20: Kr'lndekredsmøde hos fru

Petersen. El1egårdsvei 7'1.
Onsdag den 19. kl. 20: Fæi1es bibeltime hos hr'
P. Geil. Søndeldaler.r 12 (Nlaik. B, 2?-9, 1)'
August
OnsCag den 28. l;1, 2C: Oifentligt møde hos hr'

Appel-Lustrup. Eri'aldsbakken 28'
Taler: BYmissionær Chr' Jensen'

NB. SØNDÅGSSKOLEN mødes hver
søndag kl. i3 i Dyssegaardskirken' AIle
børn er hjerteligt velirommen!

Ansvarsitavende reda.ktør: Pastor n4or W' OTsen'
Te:L1rr'HeiicrLrP

