Dysseqaards-

Kirken
Nr.

Sognepræst

Oktober 1958

2.

Hans Thyge Jacobsen,
8. Teif. GE 2364. Trælfes bedet

Dyssebakken

18-19

(Tlrsdag ikLe).

Residerende Kapellan Mar W. OlsEn.
Konselysvej 5 B. f. iv. Teli. GE 3673.

12-13. (Fredaq ikke).
Elokket RudoII Hansen,
bedst Kl.

har forstået, at vi mennesker »Iever ikke af
Brød alene« (IVIt. 4, 4), men har også behov for
det Gud ord, der »bliver evindelig« (1 Pt. 1, 25),
og som »formår at opbygge os og at give os Arven iblandt alle de helligede« (Ap. Gern. 20, 32).
Thi det er menneskers opbyggelse, hvorom det
hele drejer sig.

KI.

TræI{ee

Ellemosevej 115, Tell. GE 28'/5. Træflee hver Dag
(undi. Torsdag) Kl. 1O-I3, Fredag iillige Kl, I8-19.

Og inde i kirkehusene, hvadenten de nu er
små e11er store, pragtfulde eller kun beskedne,
rejses det egentlige, det åndelige gudshus:
"Vi er Guds Hus og Kirke nu, bygget af levende Stene, som under Kors med ærlig Hu
(Grundtvig).
Troen og Daaben forene

Organiet Pov Mambur ger:,

IægerbakLen 7, Telf. QR 5227.
Meniqhedsraadets Formaad :

Overretsaag{ører Ha n s B redmoee,
Strdndvej 110, st. tv.

Menighedssygepl. Frk. E. Rønnenkamp Holst,
Bøqehøj 36, 1. Telf . HE 6719. Træf{es Kl. 13-15.
Menighedesygepl. Frk. E, !faneen.
Højsgaards Alle 621, Telf. GE 3151. Træffes

23. Årqa.,q

Vi

-«.

mennesker kan nok bygge kirker udvortes
og synligt. Og der er brug for mange netop nu
i vor store hovedstad og dens nærmeste opland.
Men når i egentligste forstand »et Gudshus skal

13-15.

sit ord og sine
sakramenter gøre gerningen. Først da får vi
»Huset, som Gud har bygt« (Grundtvig).
Nu er vi efter mange års ventetid endelig i
feerd med at bygge Dyssegårdskirken, der bliver
både en stor og en meget smuk kirkebygning.
Men lad os i vor store glæde over arbejdet, der
skrider frem fra dag til dag, lad os i a1 vor iver
med at smykke og udstyre denne nye sognekirke
endelig ikke glemme, at det er kun rammen
opbygges«, da må Gud selv med

,,Huset, som Sud har bygt

-

"

Guds Hus
- såIedes kaldtes allerede tempiet,
gudstjenestens sted, i den gamle pagts dage (Ps.
84. 11; Ps.135,2). Og Guds Iy'us blev også hurtigt
benævnelsen på de bygninger, som de kristne
menigheder rejste, overalt hvor de dannedes, for
d6r at kunne samles til lovsang, bøn, evangeliets
forkyndelse og sakramenternes forvaltning.
Udover jorden finder vi disse kirkehuse; mange af dem har en ærværdig alder, og ikke få er
navnkundige på grund af deres smukke arkitektur eller kostbare udsmykning. SeIv om flertalIet af dem må søges i udlandet, har vi dog også
her i Danmark en mængde skønne kirker »bygte

til

Frelserens ,Ere« (Grundtvig), ligeså mange
vidnesbyrd om, at vort folk i umindelige tider

-

her danner
ikke uvæsent1ig, ganske vist
- vi
for Guds gerning i vort slægtled som i de kommende!

Når Hans, vor himmelske Faders,

gerning

sker med mennesker og får en god modtagelse,
da opbygges også her på dette sted »Guds Ilu.s
(1 Tim. 3, 15).
- den Leuende Guds Ki,rke«. Maæ
W. Olsen.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Gr undstensne dlæ gge

ls

e

n

Søndag den 14. september oprandt endelig den
så 1ænge ventede dag for grundstensnedlægge1sen ti1 den nye Dyssegårdskirke. Højtideligheden

begunstiget af det smukkeste vejr, stille,
varmt og solfyldt.
Kl. 14 var en stor forsamling såvel af indbudte som af sognets folk mødt frem på byggepladsen, og lidt efter udgik fra præstegården
med Københavns biskop, dr. theol' H' FuglsangDamgaard og sognepræst Hans Thyge Jacobsen

var

i spidsen en procession af kommunens præster,
som tog ptads i den kommende kirkes kor. Menighedsrådets formand, overretssagfører Hans
Bredmose, bød velkommen, og man sang »På
hvorefter biskoppen talte
Jerusalem det ny
-«,
om kirkens betydning for vort folk før og nu.
Han sluttede med at nedbede Guds velsignelse
over byggeforetagendet, at kirken måtte blive
fuldført til Guds ære og menneskets frelse' Efter
op1æste menighedssalmen »Ånd over ånder
-o
grundstensdokumentet
»-.*
rådets formand
som derpå sammen med en del mønter anbragtes i et cyiindrisk gemme. Man sang de to første
vers af »Hvor Gud sit hus ej bygge vil -« o8
pastor Jacobsen fremsagde, mens alle rejste sig,

den apostolske trosbekendelse, og nu fulgte

så

clet øjeblik, da de 3 grundsten nedlagdes af kirkeministeren, fru Bodil Koch, biskop FuglsangDamgaard og menighedsrådets formand.
Efter de 2 sidste vers af førnævnte salme 1æste Dyssegårdskirkens residerende kape11an, mag.
art. Max W. Oisen, den gamle kollekt om Ordet,
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bad Fadervor og lyste velsignelsen.
Den meget smukke og højtidelige grundstensnedlæggelse sluttede med salmeverset »-Ære være
Frelsermanden«.
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DYSSEGAARDSKIRKEN

nTlu^ighecloy øderne
I efterårets løb indbyder

vi til

følgende menighedsmøder

i

9yoaugoardobirl'aen

»
Tirsd,ag den 7. ohtober kL, 20:

Kommunelærer THØGER JACOBSEN:

,rTo år i Grønland56
Pragtfulde lysbilleder.

Tirsrlag den 4. nauember kl. 20:
Overpostbud S. X{ADSEN

:

,rSpanshe billeder66
Interessante lvsbilleder.

Tirsda.g den 2, clecernber kl. 2A:

Pastor HARALD P. NIADSEN, Københavns Domkirke:

,rltaliens Martyrkirke65
Nye lysbilleder.

Y

Vi

forventer stor tilslutning

til

Alle er Yelhornne!
Hans Thrge

disse møder.

Gratis adgang!
Jacobsen

DYSSEGAARDSKIRI(EN

der midlertidigt indrettes med 12 stemmer, men
som senere vil kunne udvides ti1 23 stemmer, for

Noler

en pris af 88.000 kr.
Den år1igt tilbagevendende indsamling til vort
sogns menighedsblad indbragte i foråret 1958
819 kr.
For dette smukke beløb bringer vi alle bidragydere en hjertelig tak.

*

+
Rettelse': I sidste nummer af blaclet var fejlagtigt anført, at tømrerarbejdet ved Dyssegårdskirkens opførelse var overdraget tømrermester
A. Fog for 19.000 kr. Det rigtige beløb er 71.100

kr.

Skuespilleren Hans W. Petersen, der er medlem af indsamlingskomit6en, har fået sådant
engagement, at den til november planlagte
eftermiddagsunderholdning må udsættes ti1 fe-

bruar

-

Undskyld!

Hans Thgge Jacobsen.

L-\z-)

1959.

*
Afdøde lærerinde frk. M. Carstensen har
testarnente betænkt Menighedsplejen med

i

Møder

sit

1500

kroner.

Oktober

+
Menighedsrådet for Dyssegård sogn har fået

2

nye medlemmer, idet hr. Axel Hansen er udtrådt og hr. Immanuel Olsen er afgået ved døden. Som suppleanter er indtrådt fru Marie Jørgensen og kontorchef i sundhedsstyrelsen frk.
Mari,e L'tndhardt.

Onsdag den 8. k1. 20: Fælies bibeltime hos hr"
Lyndbye, Merianvej 22. (Mark. 16).
Onsdag den 15. kI. 20: Kvindekredsmøde hos
fru Roer, Emdrup Kærvej 14.
Onsdag den 29. kl. 20: Offentligt mØde hos hr.
Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.
- Taler: Kinamissionær Sigrid Dalsgaard.

+

November

til

den nye kirke: I'rk. Kamma Rørbye
15 kr.;iM.
L.
1000 kj.;o'6vermaskinmester R. M.
,I
Christensen 10 kr./fru B. Drabitzius 10 kr.y'H.
Gauer

Martinussen 10.kr.; fhv. gårdejer H. P. Andersen 100 kr. -1lHjertelig tak!

*
Byggeudvalget vedtog

Onsdag den 5.: Kr-indekredsmøde hos

kjær-Jensen, L1'ngb1.vej 298.
Onsdag den 12. k1. 20.: Bibeltime. Østre kreds
hos hr. Øster-Hansen, Hagens A116 25.
Yestre sreds hos hr. Jeppesen, Kildebakkegår'ds A116 11. (Salme

i sit møde den 29. sep-

at overdrage snedkerarbejdet ved den
nye kirke til snedkermester S. Christoffersen,
Kongelysvej 23, f.or en pris af 25.070 kr.
tember

+

fru Frø-

1).

Onsciag den 26. kI. 20: Offentligt møde hos hr.
Appel Lustrup, Er'valdsbakken 28.

December
Onsdag den 3. kl. 20: Kvindekredsmøde

hos

fru

Samtidig vedtoges at antage et tilbud fra orgelbygger Frobenius, Kgs. Lyngby, på et orgel,

Jeppesen, Kildebakkegårds A116 11.
Onsdag den 17. kl. 20: Faelles bibeltime hos hr.
Frøkjaer-Jensen, Lyngbyvej 298. (Sa1me 23).

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

