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IDyssegaardskirkens opløretse påhegyndt!
Lige så pludseligt, sorn det i mange år har været opsat, er arbejdet
med vor nye kirkes opførelse nu blevet påbegyndt. Det skyldes en materialebevilling, som, takket være ikke mindst kirkeministeren, fru Bodtl
Kochs energi, er blevet os tildelt. Den har oven i købet den betingelse tilknyttet, at arbejdet skal vaere påbegyndt inden den 1. december d. å., og
det er altså i fuld gang, når disse linier iæses. Samtidig er finansieringen
(pengesagerne) gået i orden på den måde, at finansudvalget har bevilget
400.000 kr. Det har vakt myndighedernes ubetingede tilslutning, at vi her
i Dyssegårds sogn har været i stand til igennem årene at tiivejebringe et
så betydeligt beløb. Og nu kom så endelig belønningen.
Endnu mangler vi et beløb på ca. 50.000 kr., som vi har lovet kirkeministeriet at skaffe selv. Og det er vor faste overbevisning, at sognets
beboere også nok vil sørge for, at dette løfte kan indfries. når først vi ser
murene rejse sig. En husindsamling med dette formål for øje vi1 til sin
tid blive iværksat, og vi naerer ikke tvivl om, at ligesom vort sogns beboere
igennem de mange forudgående år har vaeret trofaste med at bidrage til
kirkeindsamlingen, vil de også hjælpes ad med at nå ti1 vejs ende.
En glædens dag var den 12. november (min fødselsdag forøvrigt), da
meddelelsen kom, om at sagen nu endeiig er i orden, og at arbejdet kan
påbegyndes.
Måtte vor g1æde nu give sig de rette udtryk tiI Gud og mennesker, så
Dysseg&rdsktrken kunne, om alt går vel, om ca. 7/z år, indvies under
psalmeversets vejledning:

,Hør Dor bøn og hør uor sang!
Gr,u Guds frecl sin rette klartg,
os Vo'r Iierres glæde.o
HANS THYGE JACOBSEN

DYSSEGAARDSKIRI'EN

Midt iblandt os
Sognåpræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8. Tel{. GE 2364. Træ{Ies bedst Kl.
18-19 (Tiredaq iLke).
Regiderend.e Kapellan Max W. Olsen.
Konselysvej 5 B. 1. tv. Tell. GE 3673. Træ{{es
bedst Kl. 12-13. (Fredaq ikke).
lilokker Rudo If I{ansen,
Ellemosevej 115, Talf. GE 2875. Trælfes hver Dag
(undt" Torsdaq) Ki. 10 13, Fredagtillige Kl, 18- 19.
Organist P ovI llambu rge r:,
IæserbaLken 7, Tell. OR 5227.
.

Meniqhedsraaciets Formand :
Overretssaglører If ans B redm o se,
Strdndvej 110, si. tv.

Holst,
Menighedssygepl. Frk. E, Rønnenkamp
Bøqehøj 36,1. Tel{. HE 6719. Træf{eg Kl. 13-15.
Menighedssygeprl. Frk. E. FIansen.
Højsgaards A1le 621, Tell. GE 3151. Trælfes 13-15.

Juleindsamlingen til menighedsplejen
ja, ior nu er det netop 25 ar
siden, vi påbegyndte }"[enighedssygeplejens juleindsamling her i sognet
vil -/i nu i begyndelsen
af .juiernåneden ved flinke mennesi(el's hjeelp
lade ombaere ind-samlingslister ti1 Nlenighedsplejens julehiæIp iil s1,ge, fattige og gamle mennesker. Er der sådanne her i sognet? Ja! Mange
fIere, end man tror. I\fen de forholder sig for
størstedelens vcdkommende i stilhed. Men menighedssygepleierskerne og vi andre kender dem.
De råber iI(ke op, men trænger tii en venlig
håndsrækning til en g1ædelig ju1. Denne ind-samling plejer da også at vinde almindelig tilslutning og vi1 forhåbentlig gøre det også i år.
Vi savner folk - Llnge eller æId1'e
som vil
- inCsampåtage sig at gå rundt på en \rej med
lingsiiste. En dei åf vore gamle, trofaste medhj:elpere er nu enten døde e11er ble.ret for tr.ette. Altså: Må vi l:ede orn nye hjeelpere.
Som sædvanlig

Bestyrelsen

for

Dyssegårds sogns ,Venighedspieje 1. december 1957.
HcLns Tlty ge J cLcobsett,
scgrrepreest
folmand.

II. Weber,
snecikermester
- næstformand.
Rzldolf Hønsen,
klokker
sekretær.
Cfu. Lu.nCbye,
i<asserer

i NESA

-

kasserer.

LleLlSe Larsen,

prokurist.

Fru redal<tør

E.

HedegacLrd.

trIat'tsen, E. P,ønneka'mp-HoLst,
menighedssygeplej ersker.
Mar Y{. Olsen,

residerende kape11an.

Det er snart ju1. Om et par uger falder kirkeklokkerne i slag og ringer den store højtid ind
for os. Forlængst er de såkaldte juleforberedeiser i gang. Der er ikke så lidt at ordne, fØrend
.julefesten kan fejres. Alligevel er det nok ihke
helt ved siden af at gøre opmeerksom på, at en
rigtig jui, en god, glæde1ig og velsignet jul ikke
først og fremmest beror på ait det udvortes, men
på dei indvortes. på sindets j;-rleforberedelse"

til sin tids mennesker:»Mldt iblandt eder står den, I ikke hender!«

Johannes Døberen sagde

(Johs. ev. 1, 26). Han mente Vor Herre Jesus.
Det er og blirrer ham, som er juiens sande indhoid. Ti1 en .juleforberedeise hører det derfor at
samle sindet om hem og alt Cet, hans gerning
betyder for os. Når han ikke mere er en uhendt
og 1lgeg)'ldig, men den til hvem vi sætter aIt
vort håb i iiv og død, da bliver julefesten, Hofls
fødseisfest, en gIåedes- og takkefest. 'Ihi midt
ibiandt os, i sir heliige, kristne iiirire, er den

Herre Kristus lyslevencle nærværende i orCet
og sakramenterne som vcr Frelseu. Og det betyder julen: Os er en euig Frelset født:
LIcL-t W. Alsen.

Ny kasserer i Menighedsplejen
Efter at hr. prol<urist iTelge Larsen nu i en
årrække har røgtet hvervet soln kasserer fcr menighedspleien, har han pii grund af meget arbejde i sin forretning måttet bede :ig fritaget.
Yi tal<I<er prokurist Larsen for san-rvittighedsfuld varetageise af det ganske betl'de1lge arbeide, som han har haft n-red at ordne vore pengesager. Det er mere omfattende. end man tror.
Samtidig har statsaut. revisor Groue, som er

flyttet ti1 Glostrr.p, bedt sig fr-i. Ogsir. ham takker vi for en åffækkes udmæfiiet hji,elp med at
sørge for, at vore forsiieilige regn-.kaber er i
oi'den.

Gratis har de begge gjort det. og r,,i bringer
dem en hjertelig tal< for deres indsats.

Som ny kasserer er tiitrådt kasserer i NESA,
hr. Chr. Lundbye, Merianvej 22 (GE 1331).
Velkommen ti1 ari:eidet. siger vi, og håber, at
hr. Lundbye ikke må fir-rde det a1t ion kræveni"evisor agter vi at beCe
de for sin fritid.
- Sorn
den mand, scm menighedsrådet nu skal antage
i aniedning af kirkebyggeriet. hvem det så bliver, at overtage hvervet. Er der iøvrigt nogen,
som kender en statsautcriseret revisor, der bor
her i sognet?

Hatts Thyge

Jecabsen,,

sognepraest.
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nærmer sig »det døde punkt«. På sarnme måde

Skovturen
Menighedsplejens årlige »skovtur« for vort
sogns gamle fandt sted torsdag den 12. septernber. SeIv om vejret ikke var det bedste, havde

vi

dog god tilslutning, og humøret var højt.

Vognmand E. Ed,elskou, der

jo bor i

Dysse-

gårds sogn, havde med sædvanlig elskvaerdighed

stillet et par turistbiler til rådighed, og i dem
gik turen via den nye Hørsholmvej, Fredensbcrg
og HelsingØr ii1 det kendte, mond:ene hotel »1{ystens Perle«, hvor et festiig kaffebord stod dækket. Efter kaffen, hvorunder pastor Jacobsen

talte, var der »frikvarter«, som benyttedes ti1 at
bese lokaliteterne. Men snart slog opbruddets
time, og ad Strandveien gik det hurtigt tilbage
tii præstegården, hvor vi skiltes giade og taknemmelige over en dejlig er'termiddag i det
skønne Nordsjælland. Og menighedspiejen tak-

ker hjerteligt hr. Edelskov for den gode service.
M. W. O.

Menighedsmøder

Eiter nytår afholdes følgende
der i Dyssegårdskirken;

menrgheCsmø-

TirsCag den 4. februar kL. 20: Biskop

F.

C.

Bnrun-Rasm'ussen.' »Erindringer fra et iangt
præsteliv«. (Lvsbilleder).
Tirsdag d. 4. rnarts kI. 20: Pcstor S. lngstrupilikÅ:elsen: »Dansk Sømandskirke i fremmede
I{:r-.'r-ie r,. (Film).

Tirsc/ag den 7. april kL. 20: Pastor §r. Borregtotcl: »Fra en rejse i Rurnænien«. (Lysbille-

der

t.

Sl,.rt oo om disse møder! Adgangen er gratis,
ag .1il.e er meget velkomne!
Prcesterne.

Over det døde punkt
I err'hr-indreder har det været menneskers drøm
at .iiil-rne fremstille en evighedsmaskine
en

aldrig ville stanCse,
- dersat
nåi der-i først var blevei
i gang. I4en den
drcn el for stedse bristet. Lad os tænke på et
hiul. der 1øber på kuglelejer. Det løber 1ei. Og
niir det er sat i bevæge1se, kan ciet 1øbe rundt i
lang iid: men for et sådant hiul kommer der et
tiCsp,.rrikt. hvor det har nået »det døde pilni<t«
og sii går- Cet i stå.
- Hiuiet
er e.l ældga.mmeLt sindbillede på r-let
glrddomrlelige. I Ja,cobs brev er der tale om
»Liveis hjuI,r. Dei er volt levnedsiøb fra vugge
ti1 grav. Det kan ske i et menneskeliv, at lide1serne og nøCen er af en sådan ait. af en såCan
tyngde, at livets hjui synes at være ved a.t nå
det døde punkt. Vi ser det udtryl<t i naturen.
Vi er nået til december. Året kortes, og dagene
skurnrer tidligt. Det er, som om livet Cer"ude
pe1'petullm mcbile

er det i vort menneskeliv. Gravstenene naevner
dagen, da »Livets hjul« gik i stå for den, der
hviler under gravtrien. Hvor mange sygejourna1er, og hvor mange dybe skuffelser og lidelser
de skjulte og de kendte
fortæIler ikke
-ombåde
- punktn kom
mennesker, for hvem »det døde
nær ind på 1ivet. Jeg tænker, at den tilstand at
have nået »det døde punkt« er den tungeste af
aile licle1ser.
Og nu er det ligesom jeg kan høre mangfoldige
rnenneskestemrner sige ii1 mig: »Hvad gavner
det mig, at du siger det, præst? Her går .jeg
rundt meil mit døde punht! Det hele er så håbIøst for mig!« Ja, sådan noget står der også i
Bibeien. Preedil<erens l:og i Det garrle Testamente begynder med disse selvopgi.rende ord af
SaLomon: »Etl,d,eløs tom'hed

endeløs tomit.ed,,

- er gået i
alt er ic"nthed«. Det er! som det

stå.

for

ham. Og Paulus kendte det. I Romerbrevets 7.
kapitel giver han en rystende beskrivelse af en
menn:skesieel i nød og ender med det fortvivlede spørgsrrål: »ieg elendige tnenneske, huem

Og nu ei: dei snalt jui. Snari sl<al juleiysene
t:endes og d,e gamle juiesaimer synges. I\{åske
går min iæser i kirke juieaften og hører juleevangeliets lorzsang: »,Ere atere Gud i det højeste! Ag fred på jord.en! I mennesker uelbel'tag!«

I',aere laeserl Jeg kan så inderlig godt forstå
Dem, hvis De afviser a1 denne tale om ju1, julesalrrer og englesang, irvis De har det svåert. De
synes, De er kommet ti1 >'det døde punkt.. i
Deres liv. De fø1er måske, at al denne juletale

er som et brr-rtalt slag i ansigtet på Dem.

De

spørger måske: »Hpor er GuC henne i alt dette?«
Huad hjæLper d,et mig med alt det om, JesusDe kan måske bedre iorstå Pau1us'
barnet?«

- udhrud: »Jeg elendige menneske,
fortvirrlede
fri mig fra dette dødens legeme?« Jeg skammer mig ikke for at beicende, a-t jeg selv
har kendt »det døCe l:unkt« i mit 1iv. Jeg har
selv mØdt så tung en sorg, så dyb en lidelse, at
jeg var kommet til »det døde prinkt«. Men se,
da m;itte jeg erkende, at »for rrtennesker er
clette umuligf, n-ren jeg fih også den erfaring, at
,>for Gucl er alle ting mut"ige«. Og det giver mig
ret og myndighed til at sige, at juiens evangelium er budskabet om freise ud åf aI nøC. Paulus
sluttede ikke med sit fortvivlede spørgsmå1:
»l:Ivem skal fri mig urd af dette dødens legeme?n
ilan fcrtsatte: »Q11fl ske tak ued, Jesus Kris.tus
ror Herreln Det kan jeg også sige af hele mit
hjerte. Juiens evangelium siger os, at der ei
frelse fra a.l sorg og for:tvivielse. Julens evangelir-rm er dette, at »AL verden stod i Saians
pagt, da brød, uor Jesu.s frem m,ed ntagt og relr
os ucl med blodig hånd af all,e uore fjenders
briri,d« (Brorson). Jrrleaften mindes vi Jesusbarnet
i Bethlehems i<rybbe. l,[en han blev ikke ved
med at vaere bcrnet i krybben. Han blev også
manden på korset, Cer sank i v o r jammer ned
så d:,r'ot, som ingen v6d. Og han blev den Ktihvem skal

stus, d,er ptnsedag sendte sir, hel.Li,ge ftnd, s& clet
bt"eu genopretiel,serus tiCer for os. Jul, sand og

vir:kelig ju1, har intet med følelser og stetnninger at gøre. Jul er, at Jesus Kristus er en levende og nærværende frelser, dei: vil hjælpe hver
angst og bange sjæ1 ud over det døde punkt.

DYSSEGAARDSI<IRKEI\?

»Julen er kolnmet med solhuerD tor hjerterne

bange«., Det er Guds julegave, at han vil bringe
dig ud over dit »døde punktrr. »Og bt"andes end
min frgd,esang med gr&d og dybe sukke, sd skol
d,og korsets hå,rd,e taang nTig al,drig munden
Iukke. Nå,r hjertet sidder mest beklemt, da bliuer glædens hary2e stemt, at den kan bedre klinge; og knuste hjerter føLe bedst, huad denne store

for glæde har at bringe!«
Glædelig og velsignet jul i Jesu navnl

frAdefest

Johs. Feoeile.

Møder
December
Onsdag den 4. k1. 20: Kvindekredsmøde hos fru
Jeppesen, Kildebakkegårds Al1e 11.
Onsdag den 11. kl. 20: Bibeitime. Østre kreds

hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.
Vestre kreds hos hr. Sandborg-Olsen, Frændevej 1i. (Mark. 10, 32-52).
Onsdag den B

Januar 1958
kI. 20: Kvindekredsmøde hos fru

Harslund, Sønderdalen

*

*

6.

Onsdag den 15. kl. 20: Bibeltime. Østre kreds hos
hr. Øster-Hansen, Hagens A116 25.
Vestre kreds hos hr. Jensen, Sønderdalen 47.

*

(Mark.

11).

kI. 20: Offentligt møde hos hr.
Erøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.
Emne: E1ias.

Onsdag den 29.

Nu kender vi Gud!
At Kristus korn betyder ikke, at så er det forbi
med a1t mørke her på jorden. Men det betyder,
at ud af Jesu Kristi liv skinner der et 1ys så
stærkt, at det gennem det tætteste mørke kan
afsløre Guds fadersind for os, og aldrig nogensinde har mørket kunnet få bugt med det. Bestandig bliver det ved med at skinne. At Gud
tog skikkelse i et lille barn viser, hvor dybt han
bøjede sig ned til os i sin kær1ighed. Han ville
ikke nøjes med blot at sende os en hilsen fra
det høje, men i et helt menneskeliv fra vugge
til grav vi1Ie han afdække sit hjerte for os.

I Jesu faerd blandt syge og sørgende, faldne og
fortabte, lidende og døende afsløredes Guds egen
kærlighed. Ved Jesu Kristi kors ser vi ikke blot
Guds godhed, der ikke giver op overfor utaknemmelige og onde, men vl møder hans kærlighed som den, der giver sig selv til den yderste

grænse. I iesu Kristi opstandelse ser vi, at lyset
fra Gud ikke kunne slukkes af gravens mørke,
,men trængte sejrende igennem og bragte Iiv
og uforkrænkeiighed for dagen.
Så behøver Gud da ikke at være den skjulte
Gud for os. Når vi blot ser hen til det lys, der
julenat tændtes i mørkets skød, da kan vi se
Gud selv, sorn han er, i al sin nåde og sandhed.

Dr. theol. S. Hauge.

x

NB.

Februar
Onsdag den 5. kI. 20: Kvindehredsmøde hos fru

Lundbye, l"{erianvej

22.

Or-rsdag den 12. k1. 20: Fæ11es bibelkreds hos hr.

P. GeiI, Sønderdalen i2. (Mark. 12).
Onsdag den 26. 1<1. 20: Offeniligt møde hcs hr.
Appel-Lusirup, Ervaldsbakken 28.
Taler: Pastor Bc;ren Rasmussen. Emne: Daniels bog, kap.

3.

Marts
NB. Tirsdag den 4. k1. 20: Kvindekredsmøde

fru

hos

Sandborg-Olsen, Freendevei 11.
Onsdag den 12. k1. 20: Bibeltime. Østre kreds
hos hr. Petersen, Ellegårdsvej 74.
Vestre kreds hos hr. Er.,,'ertsen, Sønderdalen
24. (Mark. 13).
Onsdag den 26. kl. 20: Offentiigt møde hos hr.
I. Olsen. 'Ia1er: Repr:esentant l{ielsen, Herlev.

fulegudstienesler
W. 17, Pastor Jacobsen
NB. Juleaft
"n,
luledag, Højmesse kl. 10: Pastor jacobsen
2. Juledag, (Sct. Stephans dag),
Højmesse kl. l0: Pastor Olsen

Søndagsskolen p.

t.

lul<ket

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W. Olsen.
Teller . Helleup

»

