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VÆn iEftermiddagsunderholdning
Dyssegårdsskolens AuIa,
d. marts kl.I5

MED,..

søndag

1.

Skuespiller Hans W. Petersen, der mange gange i årenes løb har bidraget
til indsamlingen til vor nye kirke, har atter i år arrangeret en eftermiddagsunderholdning, hvor foreløbig føigende Iremragende kunstnere har lovet
ham at medvirke:

kgl. skuespiller Poul Reumert
kg1. skuespillerinde Ingeborq Brams
kg1. skuespiller Elith Foss
kgI" kammersanger Erik Sjøberg
Pianisten Johannes Kjær
Kon{erencier: Skuespilier Hans W. Petersen
Billeiter å kr.3.-

over hele salen Iås ira 15. februar i Præstegården (GE 2364), på Kirkekontoret (GE 2875) samt hos følgende handiende: Cigarhandler VaIlø Nielsen, Søborg Hovedgade 1
Boghandler Hovland, Søborg Hovedgade 24
Købrnand H. Thomsen, Dyssegaardsvej
Købmand A. Vestergaard, Ellegaardsvej 25
Købmand PouI Nielsen, Lyngbyvej 233.
Desuden ved indgangen {ra kl. 14,30.
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DYSSEGAARDSKIRKEN

eventuelt kan udskydes ti1 et senere tidspunkt,
eks. den følgende efterårskonfirmation.
Idet vi tilslutter os ovenstående, vil vi gerne
ti1 hjemmenes orientering meddele, at den stærke tilstrømning af konfirmander, der skal gå tii
forberedelse i vinterhalvåret, kan bevirke, at vi
af undervisnings- og pladshensyn biiver nødt
ti1 at benytte os af vor ved overenskomst af
20. februar 1939 meliem Gentofte skolekommission og præster hjemiede ret ti1 at 1æse med to

f.

Ouerret66aglører

HANS BREIIM(}SE
Mangeårig formand for Dyssegårds sogns menighedråd, overretssagfører Hons Bredmose, døde
En lidelse, der havde
den 18. december 1958.
- årrække, og som han
plaget ham i en meget lang
bar med stor tapperhed som en mand af gammeldags kristen tænkemåde, og som vakte oprigtig medfølelse, bragte omsider afslutningen.
I Dyssegårds sogn vil mange mennesker mindes

hold, nemlig fra 8-8.50 og 9.-9.50.
Endvidere gør vi hjemmene opmærksomme
på, at denne nye ordning (som a1le kommunens
præster har tiltrådt) efterhånd'en oil medføre, at
forberedel,se i, sommerhaludret falder bort, hvilket dog først viI kunne ske fra og med 1960, således at der også vil kunne oprettes sommerhold

I

1959.

Hans Thyge Jacobsen,
sognepræst.

Max W.

ham med stor taknemmelighed for hans aldrig
svigtende omhu i gerningen som menighedsrå-

dets formand. Meget havde han ønsket at holde
ud, indtil den nye kirkes fuldførelse og indvielse.

Det skulle ikke således være

Vi vil af hjertet sige: lEre være Hans Bredmoses minde iblandt os!

Hans ThEge Jacobsen,

Giro-kortet
A1Ie vi1 forstå, at uanset den mest fornødne
indsamling til kirkebyggeriet er det påkræve'r,
at dette kirkeblad holdes i gang. Vi beder derfor om, at man som sædvanlig på denne årsti<i
vil betænke det med en gave ved at benytte det

indlagte girokort.

sognepræst.

Olsen,

residerende kaPellan.

Hjertelig taki

-

-

Prcesterne.

termiddagsunderholdningen,
den 1. marts kI. fS i skolens aula

NoIer

(Se forsiden)

Menighedsrådet
har i sit møde den 23. janual ti1 formand eensternmlgt valgt skoleinspekto| Christiart LclrselL,

Om

ef

Vi må rzirkelig vise vor taknemmelighed imod
Hans W. Petersen og de andre fremragende
kunstnere, som har påtaget sig at give os
en værdifuld eftermiddag. Det må. da btive sådan, at salen på Dyssegårdsskolen bliver ganske
fyldt. Al medvirken er gratisl Så må vi da kunne overkomme den fantastisk billige biliet: 3 kr.
smukt bidrag ti1 vor nye kirkes fuldførelse
-vil Et
Vi håber afgjort på en
da blive resultatet.
- lejlighed.
stor tilslutning ved denne
Hans Thyge Jacobsen.

Til alle hiem i llyssegård sogn
(Vedrørende konf irmationsundervisningen)
GentoJte komrnunale skol.et;cBsen har efter forhandiing med kommunens prcesier f oreslået

hjemmene,

1ægges ti1

nes

III

at

konfirmationsforberedelsen hen-

vinterhalvåret i, hvad der nu benæv-

eksamensmeilem og

III fri

mellem. Dette

er sket med den begrundelse, at skoleundervisningen lid.er mindst afbræk, hvis børnene går
tit præsten på dette tidspunkt, idet der ved
skemalaegningen er taget hensyn hertil. Endvidere har skolen gjort opmærksom på, at konfirmationen jo i1<ke behøver at finde sted umiddeibart efter forberedelsens afslutning, men

11 (SØ 1550) og

Hutkærsvej

tll

r.ræstformand lige-

ledes eenstemmigt genvalgi sekletær H. Braune'
Dyssegårdsvej 98 (SØ 6+2it.
Sorn suppleant for afdode overretssagfører
Hans Bredmose er il-rdtladt oversætter ivlikael
Hnnsen, Hagens -\lle 15,

Gaver til den nye kirke

a. oe./W. Belq,linci. Hans Jensens vej 42, kr'
100.-. /AfdeiingsLec:e \\i H'r'er'-Pcte|sen. Hø.i-

gardsaile 19 B. Y. j0.-.;/Ft
set 3, kr. i0.-.,/

Hjertelig

Lr

Het'ier sen. DalsIr'ø-

H' Tl't' J'

takl

Menighedsmoder
Følgende mer-righedsmøder afholdes

i

Dysse-

gårdskirken:

Tirsclag cieil 3. 1r70rts kl. 20: Postor Llenry Rasmussen isimeor-rshlrken): ))Fra det gamle Israel

L;'si:i11eder.
og den nye stat.«
Tirsd.ag den 7.- aprit kl,. 20: Pastor Haldor
Hølcl: »Hvad foregår der i Sct' Nikolaj Kirke?T

Lysbilleder.
- Alle
er velkomnel
-

Gratis adgaug!

Præsterne.

DYSSEGAARDSKIRI'EN
.4Egypten, mens Jesu opstandelsesdag

Menighedspleiens

iuleindsamling 1958
Ved vor år1ige husinCsamling

til fordel for

i

gen.
1958

menighedsplejens arbejde modtog

seri1958

........ kr.
m€nighedspleje . .. kr.
Ialt kr.

og som gave fra vort
Helleruplunds

4.425,35
723.92

nabosogn

1.000,00
5.549.27

Et smukt resultat. som vi herved bringer He1leruplund sogns menighedspleje samt listebærere
og bidragl-dere i Dyssegård sogn vor bedste tak
for.

Januar

1959.

for Dyssegå.rd sogns
menighedspleje.

Bestyrelsen

Kirkelig statistik
1956 19s7 19sB
764
689 645
35
52
40
47
oo
Konfirmerede
^o
7
\rielser
11
9
11
66
Udm. af folkekirken
61
Indm. i folkekirken
72
13
46
Separationsmæg1. .
53
tl
11
Skilsmissemægl. . ..
Kilkebøsserne kr. .
608 669 619 573
Sognets befolkn.tal
10124 10158 10281 10352
351 351
Helaf udenf. folkek.
384 384
1955

Å1terg:ester
Døbte

O'J

.

.

Rudolf Httnsen,

rÅsKETANKER
Da Israels børn havde tilendebragt alle

Da jøderne fejrede påske i jerusalem, sagde
de'. »Vort p&skel,am er slagtet«. Men på Jesu op-

standelsesdag, på den første kristne påskedag, hed
det: » Herren er sandelig opstanden«. Vor kristne

påske siger os, at udgangen fra .lEgypten er indgangen ti1 Kana'an, Iængselslandet, livets iand,
det er overgangen lra dødningehjem iil de Le-uendes
Land, hvor den evige påske skal fejres

livets sejrsfest, håbets lyse dag. Her er vi på
rejse, vi er pilgrimme, men når rejsen er endt,
da står vi ved Jordan. Og på den anden side 1igger det »Liusctlige land, huor glasset ej rit'tder
med gr&d eller sand . . . huor glade ut føLe, os
skobes i brgst cle Leoemd,es Lgst!«
Vi har ofte
- livsvandrlng
stået ved vore kæres grave. Deres
var ti1 ende. Deres livsbåd stødte fra land og for
over tiI livets land. Da Israe1 stammevis drog
over Jordan, kunne de, der midlertidig blev ti1'bage,
sige: »Farvel såIænge, vi ses igen i Kana'an!« Og når vor livsdag er til ende, hvor 1ykkeligt, vi da kan se over de mørke vande til
hvor lykkeligt, at vi i døden
Iængselslandet
kan trøste os imod
døden med livets sejr ouer
d,øden,. Når vort øje brister og vort hjerte slår
sit sidste slag, hvor lykkeligt at vor frelses Gud

vi1 føre os hjem. Det giver troen på Herrens opstandelse os.

Det første. Israel stødte på hinsides Jordan,
Histovre skal også vi
var Jeriko, Palmestaden.
på det store indmødes, og vi skal føIge Herren
tog i det himmelske Jerusalem.
Når en gang ved so faldstid
min sol for sidste gang går ned,
og min sjæl i sidste strid
længes mod sin aflenfred,

vil

send da glans fra iivets sol,
min Herre Gud og Frelsermand,
mind mig, Jesus, om den sto1,
du har sat frem i livets landl

kordegn.

deres

for at drage fra .ZEgyptens træ1dom. kan De så huske fra Deres børne1ærdom,

Jorberedelser

at det sidste. de foretog sig, var at holde p&ske.
Og det første. de foretog sig, da de efter 40 års
ørkenvandring var gået ouer Jordan og ind i, forjcettelsens land, uar at holde påske.
"Og Herren
sagde til Josua: »Idag har jeg bortuceltet Ægaptens forsmædelse fra eder.« Og Josua kaldte

som det hedder den dag i dag.<
På hebraisk er »bort»æltet« et ordspil med g1osen ,,Gilgal«. Disse to påskefester hører begge til
den gamle pagt, men de er dog forskellige og er
hver for sig et billede på de to påsker, den gaml"e
pclgt og den nye pogts. Når vi laeser om vor IIerres lidelseshistorie, ser vi, at vor Frelser blev

dette sted

bi11e-

nem dødsriget meIIem langfredag og påskemor-

december

vi som gaver og bidrag
kr.
Hertil kommer fra sognekirkes bøs-

er

det på den første påske i Kana'an. Med andre
ord ligger lidelsen og døden cg vandringen gen-

GzLgaL,

korsfæstet og døde på jødernes pdske, mens
Hans opstandelsesdag er de kristnes første påsked,ag. Jødernes påske er billedet på påsken i

Når en gang ved solfaldsiid
min sol for sidste gang går ned,
Jesus, Frelser, kom da hid
og drej mit blik mod Østerled,

mind mig om den død, du led

for

a1le mine synders skyld,
om mig dine vinger spred
og med salig fred omhyld!

Når en gang ved solfaldstid
min sol for sidste gang går
og min sjæI er angst i strid

ned,

og næppe sanser mål og med,

stil dig, Jesus, så jeg ser
i dit stråieøje ind,
da, jeg tror, det under sker,
du stryger tåren fra min kind.
dig

Johs. Feueile

DYSSEGAARDSI(IRI(EN

Han er virkelig opstandeul
Påsken er vor største højtid. Den forkynder os,
at vl har en levende Frelser. Det er Jesu apost1es oplevelse og vidnesbyrd; de så ham dø og
blive gravlagt; de mødte ham igen som den levende, og dermed blev tilværelsen ny for dem. De

udtrykte det sådan, at de
levende håb« (1. Pt. 1, 3).

var genfødte til

»et

Apostlenes vidnesbyrd er gået ned igennem
aile tider og slægter og lyder nu i denne påske

ttl

Møder
Marts
Onsdag den 4.: Kvindekredsmøde hos fru Geil,
Sønderdalen 12.
Onsdag den 11.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Petersen, Ellegårdsvej 74.
Vestre kreds hos hr. Roer, Emdrup Kærvej
14 (Sa1me 51).

Onsdag den 18.: Offentligt møde hos hr. FrøkjærJensen, Lyngbyvej 298. Taler: Sognepræst

MøIler Petersen, Hellig Kors kirke.

os.

Kristendom og kristentro er ikke drøm eller
digt. Hvad vi har at bygge på, er dette: Syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt
(d. e. »forklaret«) 1iv. (1. Kor. 15, 14-20). Thi den
Herre Kristus lever.
Langfredag så alt ud som nederlag, men påskemorgen slukker sorgen med Herrens tomme
grav.

'

April

Onsdag den 1.: Kvindekredsmøde hos fru Øster
Hansen, Hagens A1i6 25.
Onsdag den B.: Fælles bibelkreds hos hr. Appel
Lustrup, Ewaidsbakken 28 (Salme 86).
Onsdag den 22.: Offentligt møde hos hr. P. Geil,
Sønderdalen 12.

Taler: Bymissionær Kai Jakobsen.

Derfor hilser vi nu overalt i kristenheden hverandre med et »G1æde1ig Påske!« Thi »Frelseren

er virkelig opstandenl« (Lk. 24,34).

Mar W. Olsen.

M"j
Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos
sen. Sønderdalen 24.

fru

Ern,ert-

den 13.: Bibeltime. Østre kreds hos fru
Drabritzius, Baidrianvej 6.

Or-rsciag

Vestre kreds hos hr. Jeppesen, Kildebakke-

SoEnepræst Hans Thyge Jacobeen,
DyssebaLken 8, Hellerup. Telf. GE 2364. Træf{es
bedst hverdase (uodtagen Tirsdaq) Kl. 18-19.
Reeiderende Kape1lan, mag. art. M ax W. O I s e n,
Kongelysvej 5 B 1, Gentolte. Tel{. GE 3673. TræIles
bedst Hverdage (undtagen Fredaq) Kl. 12-13.

Eordegn Rudolf Hansen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Tel{. GE 2875. Træ{feg
Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 10-13. Fredaq
tiiliqe Kl. 18-19.
Olganiot, Dr. phil, Povl Hamburger:,
iæqerbakl<en 7, Gentolte. Tel{. OR 5227.
Menighederaadets Formand :
Skoleinspektør C hr. Larsen,
Hulkærvej 11, Søbors. Tel{. SØ 1550.
MeniEhedssygepleiersker :
Ftk. E. Rønnankamp
Holst,
Bøsehøj 361. TeL{. HE 6719. Træffes 13-15.
FrL. E. Hansen,
Højsgaards Alle 621, Telf . GE 3151. Trælles 13-15.

gårds AtI6 11 (Salme 34)"
Onsdag den 27.: Offeniligt mØde hos hr. Lundbye, Merianvej 22.

funi
Onsdag den 3.: KvindekredsmØde hos

Emdrup Kærvej

fru

Roer,

14.

Onsdag den 10.: Fæ11es bibelkreds hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298 (Sa1me 46).

August
Onsdag den 26.: Fæ11es bibelkreds hos hr. Lundbye, Merianvej 22 (Salme 91).

NB. Søridagsskole hler søndag kL. 13 i Dgsseg år dskirken (i Da ss e g år dsskolen).
AlLe børn er hjertelig ttelkomne!

SIDSTE!
Torsdag den 12. februar kl. 12 hejste Entreprenør Orla B. Hansen Dyssegaardskirkens to klokker op i tårnet. (Nærmere i næste nr.)

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W. Olsen.

Teller . Ilellerup

