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Nr.

Korset
Jesli lirr og gerning endte med et kors. Nok
hnvde man v;er'et glad for ham, thi »han gjorde
a1le ting vel« (cfr. \[k ?. 37), og folkeyndesten

liendte til tider ingen grænser; man ønskede
endog på e'i vist tidspunkt et gØre ham tii konge (Johs. Ev. 6, 14-15); men jubelen forstummede og afiøstes af vrede. og så hed det:,;Lad ham
blive korsfæstetl« (Mt. 2l . 23-24).
At det viile ende således var iniidieitid ikke
..<i<.tt-i1t for Jesus. og forud t:rl'"e h:in neci sir,e
rrposlle derom
dog på ncgen måde at
- uden
lrlrr-e forstået (Lk.
18, 31-34).

\:ed sin jordiske gernings afsiutning stod Jesus
(Mt.
a.iene. {oriadt af a1le
- selv af sine venner
26. 56). Og dog svigtede han ikke, men gik alene

frem mod det, som ville komme
iiors.

-

Golgathas

}ien havde det ikke været muligt at undgå
iette kors? Joj A1ligevel vendte Jesus ikke ryggen tii det, thi det var for ham ensbetydende
rned Grids vilje (Mt. 26, 39).
Jesus var ikke biot en iærer, som vil1e give
rrennesker høje iriealer; heller ikke kun et forbillede på enestående godhed og uselviskhed til
vol n-'"ttige efterfølge1se. Jesus var og de'tJ lagde han aldrig skjul på
kommet- for at vaere
menneskers Frelser. Han- kom »for at opsøg€ og
frelse det fortabte<, (Lk. 19, 10), han ville »give
sit lir. tii genløsning for mange« (Mi. 20, 28),
han vi11e dø for: at skænke verden 1iv (Johs. E..,.
6,51).

Og

alt dette fuldbyrdedes på korsei. Det var

som Frelseren, han fuldbragte alt og opgav ånden, og det var som Frelseren, at han blev oprejst til vor retfærdighed (Rom. 4, 25). Derfor
har l<orset så central en plads i det kristne budskab og i den kristne tro.

Og derfor synger hans menighed:

April 1958

1.

23. Å.qa,g

r:Få dit kors mit håb er grundet, i din grav
ieg hvile får. Thi din død har døden bunciet,
den har 1:eg1. mit banesår. De1 i dig er evig'rrøst:
freden bor i d-ines br:vst. Og med dig ciet er os
givet :li stå op til 1ys og livet.« (Nr. 1?0. Grundt-

vig)

NIcLt:

v,r.

olse-tt.

Nogle aktuelle påsketanker
D.r Jesu disciple på den første påsiredags afvar kommet sanimen et sted i Jerusalem og
har.de luki<et dørene både ti1 gaden og tii garden ,,ai frygt for jøderne,,. som der står', haendte
der det maerkelige, at Jesus pludseiig står inde
i stuen og siger ti1 dem: »Fred r,€ere med ederl,,
-- Da disciplene troede, at det var et spøgelse,
de så, viste den opstandne Jesus dem sårene i
sine hænder og fødder, så de aengstede disciple
kunne erfare, at Jesus var virkelig og legemlig
opstanden. (Joh. Ev. 19 ff).
1en

Jeg har ofte mødt det spørgsmåI, om det nu
ei nødvendigt at tro på den Jegemlige opstandeise,
det ikke er nok at tro, at det
var Jesu ånC, der viste sig for disciplene.
Dei eneste, vi har at holde os ti1, er Det nye
også

Testarnentes beretning. Der er orrerhovedet ingen anderi kristendom til end Det nye Testamentes. Og Det nye Testamente l<ender ikke noget
til, at det var Jes,-r. ånd. der: efter Hans død vi-

ste sig for discipiene. Det bevidnes tværtimod

klart og uimodsigeligt, at det var med det legeme, Han havde haft før sin død, Han åbenbarede
sig for dem,

dog med den forskel, at det var

et forvandlet,- et heriiggjort legeme. Det, fremgår
tydeligt af den beretning fra Lnkas 24 og Joh.
20. kap., son jeg l<ort har refereret ovenfor. Vi
kan ikke føre noget fysisk bevis for det, men vi
kan tro det.
Jesu legemlige opstandelse er det centrale
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i

påskens evangelium. Og hvad betyder det for

Som juien er påskens forudsaetning, er påsken

er samlet ude på kirkegården for'
- Når vivore
at jordfæste
døde, Iyder det: »Af jord er
du kommen, ti1 jord skal du blive, men af jorderr skal du igen opståln
- Men kan vi nu veere
sikre på, at vort legeme skal opstå igen?
- Ja,
på
vi l<anl Jesu legemlige opstandelse er pantet

pinsens forudseetning. Thi var det ikke blevet
påske med en tom grav og en opstanden llerr-e,
var alt forgæves. Gud give os en fast tro på påskens evangelium. så vi med fortrøsining og 1ovsang kan bekende: KRISTTJS ER SANDELIG

os?

OPSTANDENI

det. Ganske vist vil den menneskelige tanke

gøre indvendinger. IføIge de naturlove, som vi
kender, vil legemet jo blive opløst ti1 jord og
hendunste i itiften, spredes af vindene og gå over
i andre kemiske forbindelser. Hvordan kan da
Legemet opstå? Jeg vil sige, at selv om vi ikke
kan begribe en ting med vor forstand, er der
ingen grund til at nægte den. Vi ser billedet på
påskeunderet hver .,rår. Kornet, som laegges i jorden, dør, rnen der opstår et n),t korn af det. Den
opløsningsproces, som kornet befinder sig i, er
il<ke en tilintetgørelse, men en gennemgang til
Men l<an nonyt liv. Hvem kan forklare det?

gen n€egte, at det er tilfeeldet?- Det må v:ere
Guds, den almeegtige skabers kraft, som ligger

bag. Den Guds kraft, som giver iiv ti1 det døensædekorn, var det, som rejste Kristi legeme i
forklaret skikkeise op af graven. Og den samme
Guds kraft skal også oprejse os. >>Dersom Hans
ånd, sotn o'preiste Jesus frø de død,e, bor i eder,
d-e

da skal Han, som oprejste Rristus fra

d,e døde.

også. Lertendegøre eders dødelige Legemer uecl sitt,
Ånd, som. bor eder.« (Rom. 8. 11).

i

Det er en forunderlig tanke, at

vi skal få vore

legemer igen, men befriet fra aIle de indskraenk-

alt sygt og
ninger, som heftede ved dem her
syndigt. Guds biliede skal stråIe i<Iarrt ud af dem.
lVlon denne tanke står så levende fot os, som
ikke de fleste mener, at når
clen skuile?
- Mon
skal de blive salige ånder e11er
de dør i troen,
engle med vinger? Dette har intet med påskens
evangelium at gøre. Det kiistne håb er ik]<e
rrd.tømt dermed. Frelsen omfatter ikke bare sjæ1en, men også legemet. Også legemets forløsning
hører med ti1 Kristi fulde forløsningsværk. En
Irelse, der blot gæ1der sjaelen, er ikke den fulde
Irelse. IrIår de frelste sjaele forener slg ined de
herliggjorte legemer, da først er den nye, fuldførst da begynder
endte menneskeslægt skabt
det evige Iiv i hele dets fylde.
En liden stund

I

rosens lund,

Og evig

i

Guds-haven.

Så høsten her
Og vår'en d6r
Er dog nok vaerd

En vinternat

i

graven.

(Nr. 625. Grundtvig).

Johs. Feueile.

Kirkebyggeriet nu
Den stadige vinter 1ægger jo nogen hindring i
vejen; men stort set går arbejdet sin gang som
planlagt. Der arbejdes nemlig også på arkitektens tegnestue og

i

adskillige håndværksmestres

kontorer, hvcr sne og lrost og tø jo ikke kan
hindre licitationsindbydelser og tilbuds udarbejdelse.

Nu er vi allerede nået frem tiI, at murerarbejdet er overdraget til murermester 7h. Hansen,
Sønderdalen 10 (380.000 kr.) og tømrerarbejdet
tii tømrermester A:reL Fog, Grants 4116 i6
(19.000 kr.). Begge disse er jo her fra Dyssegårds
sogn. og det var ganske fornøje1lgt, at det for
disse to store entreprisers vedkommende var mestre herfra, som blev lavestbyciende.
Nn er arkitekt Palludan og Menighedsrådets
byggeudvalg så i fuld gang med orgelbyggere og

elehtrikere. hvilke hurtigs'" muligt skal i gang.
Endelig må noteres, at selve grunden blev færdigudgral,et inden jul, og at \ri således opfyldte
ministeriets krarr om at vi=re i gang i december
r-r-rår-red.

Alt i a1t inå r-i da sige. at r'1 er taknemmelige
Ior den niåde. h','orpå arbe;det skrider fLer-t:i. meu
se1r.folgelig længes vi ef tel lorårets kornme" sii
vi snart l<an se }<irkemulen begynde at rejse sig.
Fi

nansieri ngen.

På dette punkt,",r1 r-i gerue rninde om, at vi jo
over for ministeriet ltar forpligtet os til ad frivlllighedens vej at skaffe 1'cleriigere 50.000 kr.

udover de ca. 400.G00 ]<r.. sot't'i vi i de svundne
års foriøb alt har tilr-eiebragt. Det er vcrt håb,
og den offerviije, som sognets bebcere så trofast
h:rr udvist i de mange år', også rril følge arbe.ldet

til

en god og lykkelig fuldendelse.
Vi kan jo ikke mere afl-roid-e {oikefest og bazar

da. Men skuepå byggeg;runden
- ikke foreiøbig
s1:iiier l{nns V/. Peiersen, solrr er et trofast n-redLen'r af bazi.rkomit<icn. har: stiliet i udsigt, at han
i novernber rrrl arrangere eir eftermiddagsu-nder'Lioidning af sarnme art, som han har gjort det
tor. Det gl:eder vi cs ti1. Yderligere tættl<er vi så
på en hele sognei anliatten'de husinrisamling'
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Når vi så må forvente, at enkeltpersoner, som
har evne dertil, under. arbej<iets forløb også vil
yde deres bidrag, så hål:er vi, at alt nok skal gå.
så vi kan fejre kirkens indvielse med vore for-

pligtelser opfyldte. \ri beder om vore medborgeres gode medvirken hertil.
Gaver

indgået siden nytår:
Fabrikant Sv. Dørffer., Er,valdsbakken 26: Kr.
500.-. Ved pastor Jacobsen: Kr. 50.-. Generai_

maior Linde, Thulevej 6: Kr. 20.-. pensionist
Eigil Hansen, Bagsværd: Kr. 10.-

Menighedsplejens husindsamling
December 1957
Ved vor årlige husindsamling

i december 195?
til fordel for menighedspleiens arbejde modtog
vi som gaver og bidrag kr. 4.722,25. Hertil kommer fra Dyssegårdskirkens bøsser i året lgb7 kr.
106,96 og som gave fra vort nabosogns (Helieruplund) menighedspleje kr. 1.000,00. IaIt kr. 5.829,31.
Et meget smukt resultat, som vi her bringer
Helleruplund sogns menighedspleje, samt bidragydere og iistebærere i Dyssegård sogn vor

bedste tak for.

Januar

Hans Thgge Jacobsen.

1958.

Bestyrelsen

for Dyssegå,rds sogizs
menighedspleje.

Kirkebladets økonomi
Ja. her skriver

jo

vi igen om pengel Men det er

nødr.endigt. Indlagt i dette nummer vi1 man
finde en girobianket, som vi så mindeligt beder
om. at man vi1 benytte til indsendelse af den
år1ige gave til dette blads fremstilling. Beløbets
størrelse bestemmer man selv.

Siden sidst har en spejdertrop for en meget
miridre betailng ti1 deres trops l<asse, end postvæsenet skulle have, overt:rget uddeling af bia_
det ti1 samtlige sognets husstande. Men ajligevel
skal der til hvert nummer bruges små b00 kr..
idet tryl<ningsomkostningerne er meget betyde_
iige i vore dage.
Altså: Må vi have iov at stole på sædvanlig
r,e1r'i1ie?

Mcr:r W.

Olsen.

Hans Th.yge J«cobsen.

Kirkelig statistik

\<

1951 19s5 1956
A I iaro øc+ar*!s,..-r!vr

Døbte

862

67
I(onfirmerede ......
19
Vielser
10
Udm. ai folkekirken. 6
Indm. i fc1]<ekirken. 1
Separatior-rsmæg1. ..
5
Skilsmi-ssem.æg1.3311
l{iri<ebøsserne }<r. .. ?48

833

689

40
23
11
6
1
b

47
28
11
1
S
3

608 669

19s7
645
b2
48
9
6
.l

4

619

Sogn. befolkningstal. 10096 10124 i0158 10281
Heraf r:denf. fclkel<. . 477 384 384 3b1

Rudolf

lTansert.

Provsten sagde
Kristne

-

tnei-rnesl<ers plads om søndagen

i

fra kl.

Guds hus
ikke i sengen. ikke i
skoven. ikke på Øresund -eiler på sofaen, men i
10 ti1 11,30 er

kirken!
Provst G. Sparsø, Søllerød
(\,ed en indsættelse).

Biskoppen sk!.ey

-

Jeg morede mig engang med at tiæ]le, hvor
mange korn der var på et havrestrei. Jeg kom ti1
105
og så var der endda vokset flere strå al
det -korn, som blev saet. Der kan vi se. hvor
rigt Gud velsigner. Dei er nok værd at takke
for og bede om.
Undlad aldrig -at- bede, så Iænge I lever på
denne jord. hverken inde i kirken eller udenfor.
Det er det første, I skal foretage jer, når I1<ommer i 1<iriie" Husk det nu!
Det andet. I skal bet:enke, når I kommer i kir.:err. minjer pt.eClkcslolcn om. I skal abne .lcr
tor Gucis ord og høre godt efter det g:e1der
også børner-re
- så kan I tale sammen om det i
Iah
rroane
Det tredie,
I især skai tage vare på i hirken.

er alteret en piimindelse om. I skal søge nad.terbordet så oite incibyrieisen lyderl Tidligere hen*
viste paven og munkene os ti1 at gå til alters

rrecl påsketid, og så harrde de

tiimed frastjålet

os

Kristi t,elsignede b1od. Nu er tyveknåegtene sat
fra stvret. og I kan få sakramentet ubeskåret.
Hvis I herefter viser forsømmelighed, biiver det
på eget ansvar. På korsets træ gav Jesus sit
legeme og biod for alie vore synder" og skaertorsdag aften påbød Lran os at komlne det i hu.
Han vil il<ke, at vi skal foragte hans gave.
- Det være langt fra nogen at holde sig Lrorl,e
fra nadveren i månedsvis og halve år. Gud foi-byde deil Det må jo være et maerkeligt menneske, som nu i evangeliets kiare dag følger den
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gamle skik og kun går til alters i påsken i stedet
for rettelig at gøre det året rundt. Endsige da
den som i årevis forhærder sig mod Gud og a1-

Gudstjenester og møder

plejer vi at kalde en »forbandet« krop. Band er

Onsdag den 9. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru
Geil, Sønderdalen 12.
Onsdag den 16. kl. 20: Fæl1es bibelkreds hos hr.
Appe1 Lustrup, Ervaldsbakken 28 (Mark. 14,

drig modtager nadverens sakramente. Sådan

APril

en

udelukkelse fra sakramentet, og da han udelukker sig selv, er han friviilig forbandet' Han trodser jo Gud og spytter vor Herre Jesus i ansigtet,

efteisom han ikke agter nådemidlerne højere,

end at de lige så godt kunne r'ære ofret på hunde, køer og svin. Gud fri og bevare os vel!
Lad da ikke noget i verden afholde jer fra at
følges op til dette alter, hellere 10 end 2 ad ganget, heilet" 20 end 10 af en så stor menighed'
Går her kun få e11er måske slet ingen til alters,
er det et kiart bevis på, at det ikke er en hjertensgod og kristen kirke.
- i hor og utugt;
MSske tænker du: Jeg -lever
cierfor er det bedre, at jeg ikke går til alters'
Vist er det bedre! Præsten må ikke engang berette den stymper, der lever et sådant levned'
Djaevelen må l:erette ham, ti1 han engang tager

sig sammen.
- Lad ikke sådant skammeligt Ievned forhindre
ier i at kunne modtage sakramentet. Hver rette
bg forbedre sig efter behov og bedste evne, at I
aitid han samles her ved dette alterl - Det fjerde, I særligt skal iagttage, må degnen
være en påmindelse om: I skal synge, prise og
takke Gud sammen, mand og kvinde, ung og
gammel som med een røst!
- - »Nu er os Gud
»Nu bede vi den I{elligånd«;

miskundelig«; »Vi tror allesammen på een Gud<<;
,Af dybsens nød« og andre såtlanne salmer må
lægge vægt på, som skriften siger:
menigheden
"til hverandre
med salmer, viser og ånde,fa1
'lige sange, cg syng og spil for Herren!«

1

-25).

Onsdag den 30. kl. 20: Olfentligt møde hos hrP. Geil, Sønderdalen 12. .- Taler: Repreesentant P. Mengel-Christensen, Herlev.

M"i
Onsdag den ?. l<1. 20: Kvindekredsmøde hos frk.
OLsen, Søndergai:dsvej 38'
Onsdag den 14. k1. 20: Bibeltime. Østre kreds. hos

hr. Lundbye. Nleriansvei 22.
Vestre kreCs I'ios hr. Sarrdborg Olsen, Fr;=irdevej 11 (Mark. 14. 26-51).
Onsdag cl.en 28. hi. 20: Olientligi ir-røde hos hr'
Frøk.iæl Jensen. L1'ngb.rvei
Jun i

Onsdag den

-1.

kl. 20: Kvindel<redsmøde hos fru

Er,ertsen. Sønclerdalen 24.
Onsdag den 11. 1<1. 20: F:elies bibelkreds hos hr'

I. OIsen. Sr--ndergårdsvei 38 (Mark

(t 1560).
v' J. Kaas).

Visitatsbog«,

14, 53-?2)'

Juli

Bisi<op Peder Pa'tl,adius

(Af »En

298.
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Søndag den 27.

april kl.

l0:

I
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Højmes§e

i

Dyssegårdskirken'

Frædikant: Sognepræst M' 0' ANDERSEN, Blidstrup'
Mandag den 28. aPril

kl. 20: Hø!sko!eforstander cand. mag' FRITS LARSEN'
Hi!!erød, taler. §o!osang ved Kordegn Mellergård'

Tikøb, taler'
Tirsdag den 29. aPril kl. 28: Sognepræst FRøKJÆR-JENSEN,
Bethesdas sangkor §Ynger'

L
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