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-.r. Og at hØre og modtage
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Kagserer:

vi da aidrig at fortvivle eIler at
thi ,Julen har bragt velsignet

være uden håb.

Menighedsraadete Formand:

MeniEhedsplejen :
Formand: Sognepræst Hana

dybt i srn gang, lyder den måske staerkere end
eilers; den taler orn, at ait jordisk og menneskef.igt visner og forgår. Juleevangeiiet er helt modsat; det taler om frelse, liv og salighed. Thi det
forkynder os, at Gud i sin grundløse kærlighed
har givet os sin søn, han der gennem sine ord
og sine gerninger forvisser os om, at vi har fundet nåde hos Gud, og at vort borgerskab er i
Himmeriges rige.
Så behøver

phil, Povl I{amburger,:'

IægerbaLlcen

24. Arganq

December 1959

Mar W.

Thyge Jacobeen.

Hr. Chr. Lundbye.

Olsen

fuleindsamlingen

)ulur\;

Så nærmer juien sig igen

Det er snart jul.

Dens budbringere har allerede meldt sig

af

i forrn

juleudsmykninger, jnleudstillinger og jule'.r'avlhed! Og om et par uger ringes højtiden ind
i l-.1- og på 1and, og vi skal påny høre julens giade budskab og synge de gamle, skønne julesalmer.

Nr-r har juien jo også en materiel side. Og iad
os kun \r.ere mennesker, og lad os kun også {ejre
hiemmets jul med selskabelighed og gaver, som

vi hver

isaer plejer, rren 1ad os samtidig forstå,
at alt dette kun er noget afledet, noget som har
sit udspring i vor iu1eglæde. Og den store, aegte
iulegi;ede har sin kilde i Juleetangeli,ef. Det er
tonen fra himlen, som al"drig forstummer. men
som lyder ned igennem alle tider og tiI alle
s1ægter.

Der lyCer jo også en anden tone til os. Og
ikke mindst nu. da året er gammelt og hælder

førend

vi

som

sa:dvanlig er forberedt derpå - i år måske sær1ig på grund af den langvarige, lyse sommer.
Menighedsplejen beder nu om, at sognets beboere som vanligt vil sætte os i stand ti1 at

h.jæipe gamle og syge mennesker og sådanne,
som på grund af særlig trang er i vanskeligheder, til en giædeIig jui.
Indsamiingslisterne, som er autoriseret af Justitsrninisteriet, vll i løbet af decembel blive
båret rundi på vej og gade og bør blive vel modtaget af os alle. Gid nogle brave folk
kvinder
og maend, unge og gamle
vi11e melde sig og
hjaelpe os med at få iisterne båret rundtl Vi er
nemlig langt fra nok til at komme ordentlig

rundt med indsamlingsiisterne.
Jeg modtager med stor gtæde tilsagn

i

så hen-

seende. (GE 2364).

Med veniig hilsen fra Dyssegård sogns menighedspleie.

Hans Thyge Jctcobsen
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Sulenot
O, Bethlehem,
du krEbbegem,
dtg søger tzt mtn, tanke!
Du barn fra Gud
med julebud,
o, må, jeg ørme banke
på staldens dør,
tndlades før
dr,n jule stjerne slukkes !
O, Luk mtg tnd
og Damrl mtt stnd
t, nat, før øjet lukkes!
Johs. Feveile

døde derude af en febersygdom. Frk. Anna
Bruun fortsatte trofast på en svensk missionsstation, indtli den italienske besaettelse af Ethiopien hindrede alt missionsarbejde i landet.
Men kaldet ti1 at drive mission i Ethiopien
levede videre. som årene gik- Og den 2. april
1948 havde en mindre kreds fundet sammen til
drøftelse af mulighederne for et nyt missionsinitiativ. Den alter-r bler. Den Danske Ethioper
Mission stlftet med undertegnede som den første formand. Der var i tidens løb samiet en sum
penge sammen. Og pa dette økonomiske grund1ag blev mission:er JoharL Li.ndblon'L og hans
hustru antaget som pionern-rissionær. Lindblom

biev ved kgI. resolution oroineret til præst af
biskop F. C. Brr-Lur-r-Rasr-r-russeir. Det s1<ete i Garnisons kirke den 15. allgllst 1918. Den 25. august
1948 blev I-indbloms r,rdserdt under en gudstjeneste i Garnisons lirrke. Og salrtme aften indrriede ieg i min egensiiab al b:sti'r'elsens formand
det rræste hoLd rr-rissiol-r.eler. ::3tellatL"et Hjalmar

Lidt.Abtuult...
Siden december 1954 har jeg hvert år skrevet
en julebetragtning her i menighedsbladet. Det
vi1 jeg imidlertid ikke i år. Jeg vil skrive om
noget aktuelt.

i

blev der
ved kirkens menighedsmøder fortalt om et li1Ie
missionsarbejde, der gøres ud fra Danmarks
kirke, nemlig det evangelisationsarbejde, som
danske mænd og kvinder øver ude i det fjerne
Ethiopien i Afrika.
De kan sikkert huske det rent ud eventyrlige
besøg, r,ort l<ongepar havde, da kejser Hei,Le SeLasste I af Ethiapien holdt indtog i kongens by,
kørende i den fornemme guldkaret. Det gjorde
et voldsomt indtryk på de af os københavnere,
der kom denne kejser på nært hold. Jeg oplevede kejseren af Ethiopien ved en gallaforestilling i Det kgl. Teater, hvor alt, hvad fornemt
var i vor hovedstad, dannede en strålende ramme om den eksotiske gæst. Når jeg var med i
det fornemme selskab i Det kgi. Teater, var det
ikke, fordi jeg tilhører de fornemme i vort land,
men kun fordi jeg engang var formand for Den
Danske Ethioper Mission.
Kejser Heile Selassie I af Ethiopien er forlaengst rejst hjem til sit fjerne rige. Men Den
Danske Ethioper Mission virker stadig ude i
kejserens land for at bringe evangeliet til de
Så iangt tilbage som

hedenske Galla-stammer

i

1954 og 1955

i

Sydethiopien.

blev der sendt to kvinder ud
ti1 Ethiopien, det var sygeplejerske frk. Dagmar
Rose og laererinde, trk. Anna Bruun. Frk. Rose
Allerede

1927

og -[Icliarrne -{r',der."er,. sorn r-rn-om tiI Addis
-{beba. Ethiopiens hoveostac. r clecen-rber 1949.
Eltel et ihærClgt arbeide lilrnne den lørste mis-sions-itaticn. sorn Hjalmar -{nde|sen havde op-

ført r-r-red sine egne to heendet'. indvies der-i 17. januar 1954. Senere blev der sendt ilere ud. nem-

11g missionær Klarskor-. Chru-ctensen og hustru,
sygeplejerske. frk. Ethel Petersen. s1'geplejerske,
trk. Birthe Jensen, s1'geplejerske. frk. Elise Ciausen og n-rissionær Truels Christensei? og frue.
l,indbloms og Andersens. Elrse Clausen og familien Truels Christensen eL hter-nire. og ved menighedsmødet i D1-ssegrrlcishirrie:r der-r 1. december k1. 2C taler missionaer- Tntels Christensen om
Den Danske Ethioper --tlissro:rs arbejde. Den aften møder vi a1le op, \-e1<ornnenl
J

o1,.s. F eueile.

Menighedsmøder
Efter nytår ii-rdb1-oes tii folgerrde menighedsmøder i Dyssegår'dsk.r'l-.en
Tirsdag den 2. febr',,tar kl. 20. Pastor Mogens
Buclr, Linde\-angs:lirken iiidi. Newcastle): »Om
Li'sbi11eder.
den anglikansl:e l;ir.ie .
Tirsdag den 1. malts k1.20. Skoleinspektør,
:

s1<o1eps1'ko1og.

lelseslir'.

magister S. Thordrup: »Børns fø-

.

Tirsdag den 5. aprrl kI. 20. Sognepræst Hans
Thyge JtLcobsen: ,'Omkring den nye kirkes byggeri,,.

L.r,sbilleder'.

Alle er hjerteligt

ve1l<ommenl

Hans Thyge Jacobsen.. Ma:r W. Olsen.
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til den ny kirke

Gaver

I efterårets løb har vi haft den gIæde at modtage føIgende gavebeløb:
Grosserer Viggo Hougaard, Sønderbakken 3B,
k:r.200,00.

Anlægsgartner Poul G. Madsen, Bækkebo

kr.

7,

100,00.

Frk. Castor Petersen, Hulkærsvej 20, kr. 25,00.
Fotograf, frk. A. Nielsen, Assens, kr. 10,00.
Hierteiig tak!
Hans Thgge Jacobsen,
sognepræst.

Imidlertid ville de jo med alle deres forhåbninger og a1t deres iyssyn være gået i graven
som så mange andre skuffede fantaster, hvis
ikke det store var sket. Og det store hedder
Jesus. Han føres ind i deres tilværelse. Det er
ham, som kaster ,morgenskæret over dem, så de
står der iblandt os i Guds menighed og smiler
mod den kommende dag. Det er ikke således, at
bare vi er i besiddelse af en vis rqængde gladsyn
og tålmod, så går det nok altsammen, så bliver
det nok morgen. Nej, den signede dag, det er
dagen i Jesu navn. Og det eneste i verden, som
kan få os til at vente morgen
det er Jesus
se1v. Uden ham er der nat. Uden ham er der
mørke og tilintetgørelse og død og grav. Uden

Skovturen

ham er livet et eneste sikkert nederlag, slaveri

Menighedsplejens åriige udflugt for sognets
gamle fandt sted torsdag den 17. september og
fik som den plejer et udmærket forløb.
\rognmand E. Edelskov, Mylius Erichsens AlIe
58, havde med sædvanlig elskværdighed stillet
et par turistomnibusser til menighedsplejens rådighed. og i disse komlortable vogne gik turen
iør'st til Ledøje, hvor man med stor interesse
beså den ejendommelige, middelalderlige dobbeltkirke. den eneste af sin rirt her i landet.
Dereiter fortsattes tll traktørsteciet »Skor'1)'st

Vi kan ti1 tider søge at se bort herfra, vi
kan skubbe disse kendsgerninger lidt til side;
men inderst inde ved vi, at det er ganske fantastisk at vente morgen. Kun i ham er hjerternes morgen. På tværs af alt det, vi ser og skønner, er Jesus som morgenstjernen, der varsler

og kaos.

r Hareslioven. hvor eftermiddagskaffen blev
drukket. og så -,,ar det efterhånden på tide at

ko::rrne hjemad.

-\lle var glade for den udmærkede eftermidci;Lg. som menighedsplejen og hr. Edelskov beled:e

os.

dag påny.
Når i Guds helligdom det evige kommer os
n.ær i denne rlnge og ydmyge skikkelse, da hører vi noget af stjernernes morgensang.
Året er ved at rinde ud. Hver eneste dag
rinder ud. Timeglasset rinder ud. Dette er vor
tilvaerelses barske forkyndelse. Men under disse

kår går vi til helligdommen, spejdende efter og
begærende dette ene: Jesus Kristus, Vor Herre.
Den magt har han fået over vort sind: Vi venter morgen!
AreL Rosendal.

Hjertelig tak!
w.

Si^uu^

oq

kl. l7: pasto. Jacobsen.
Christi fødselsdag kl. 10: Pastor Jacobsen.

Juleaften NB.

o4^^o
Lukas 2, 25-40.

Hvad der giver Simeon og Anna en hædersplads

i vor

Iulegudstjenester
Sct. Stephans dag k1. 10: Pastor Olsen.
Søndag efter jul kl. 10: Pastor Olsen.
Nytårsdag k1. 10: Pastor Jacobsen.

mindehal, er dette, at deres hjerter

veirtel morgen. De er ikke gået ind under fald-

Centrum

1oi,"en: som man :e1des, så arges man«

sådan
scm så rrange andre gamle gjorde det.- De sad
og sa tilbage og fortabte sig i minder. Og min-

derne lorte savnene med sig, og erkendelsen af
spildte rnuligheder og uoprettelige nederlag gjor-

de bitter: der var

jo ikke tid til at vinde

nye

slag. l.len disse to har det anderledes. De har
deres 1ir- i håbet. De sidder ikke og stirrer sig
blinde på den grav, mod hvilken de føres nærmere fra time ti1 time. De stoler på Gr-rd.

For mig er Jesus centrum i mit liv og i verIiv. Hvordan det er blevet sådan for mig,
kan jeg ikke komme ind på, er vel egentlig også
ligegyldigt. Altid og allevegne fra vender jeg
dens

til ham; i ærefrygt og hengivenhed, med
kritik og oprør, og atter med ærefrygt og hentilbage

givenhed. Aldrig med forkastelse, altid med Simons sind: Hvor sku1le jeg Så hen, om ikke til
dig? Sker det, at jeg kommer meget træt og
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tom, behøver jeg blot at spørge mig se1v, ikke
efter skiftende over ladestemninger, men efter:
hvor har du haft dine dybeste øjeblikke? Så ved
jeg, det var hos HAM.
Aldrig kan jeg blive træt af at nærme mig til
ham, til alle tider, fra alle sider; han er bestandig ny og dog evigt den samme, han bedårer mig

barnet krybben under stjernen, han ryster
mig helt ned i mit væsens dyb under korsets
fortvivlelse, han løfter mig med sig ind i himlen påskemorgen, han forfaerder mig med sit Iesom

og betager mig
vende had til Guds fjender
med sin kærlighed til sine egne fjender; jeg be-

undrer ham, når han spøger med kvinder og
leger med børn, han giver tilværelsen mening
for mig, når han kalder sig dommer over levende ved historiens slut. Og vil de kalde mig så
hedensk som en romersk høvedsmand, så udbryder også jeg, når jeg oplever hans nærhed: I
sandhed, denne er en gudesønl
Sokrates, Cæsar, Michelangelo, min moder, nrin
ven, min hustru * ingen, ingen spiller den rolle
for mig, som han gør! Så enestående er han
mellem mennesker, at jeg virkelig idag, da op-

lysningen har bragt os så vidt som til at skønne,
at ånd er radiobøIger og elektricitet og li.gnende
stoffer, dog stadig intet bedre navn har for ham
end Gtids søYt"

Kai Munk.

.
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Møder
December
Onsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos fru Jeppesen, Kildebakkegårds A116 11.
Torsdag den 10.: Julemøde hos hr. Appel Lustrup, Eu.aldsbakken 28. (Salme 145).

Januar
Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos fru Geil.
Sønderdalen 12.
Onsdag den 13.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Jakobsen, Alrunevej 24.
Vestre kreds hos hr. Jeppesen, Kildebakke*
gårds A116 11. (Salme 73).
Onsdag den 27.: Offentligt møde hos hr. Lund-

bye, Merianvej 22.
Pastor Jensen. Utterslev kirke, taler.

Februar
Tirsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos fru Øster
Hansen, Hagens A116 25.
Onsdag den 10.: Fæl1es bibelkreds hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvei 298. (Salme B4).

Onsdag den 24.: Offentligt møde hos

Geil, Sønderdalen

hr.

P.

12.

Pastor Boyen Rasmussen taler.

Marts

€,n

beh,endeloe

Et menneske, som har afbrudt forbindelsen
med Gud, kan ikke modtage nogen velsignelse.
Alie ord om at være sin egen lykkes smed er
avner. »Hvis Herren ikke bygger huset, arbejder

bygningsmændene forgævss«. (Ps. 127, 1). Det er

hele sandheden.
At også et troende menneske kan rammes af
ulykken, det ved vi. Men det føles på en anden
går
måde. Det er prøve1ser, der modtages
forbi
og efterlader fred og lykke.

Forbandelse

hviler over ait. hvad et gudløst
fat på. Kommer der penge, så
forsvinder de, som de er kommet. Intet holder
stand, intet trives hos de gudløse.
Jeg kunne nok til undskyldning for mig selv
nævne min ungdoms Iærere, som fornægtede
I(ristendommen. Men jeg vil selv tage skylden
på mig. Så finder jeg måske 6n, der vil bære
den for mig.
n-renneske tager

August Strtndberg.

Onsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos fru HarsIund, Sønderdalen 6. 2. sal.
Onsdag den 9.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Appel Lustrup. Eu'aldsbakken 28.
NB. Vestre kreds tirsdag den E. hos hr. Elvert-

sen. Sønderdalen 2'1. (2. Mosebog kap. 20, 1-17)'
Onsdag der-r 23.: Offentligt møde hos hr' Frø-

kiær-Jensen, Lyngbyvej 298.
Pastor Torm taler om Israelsmissionen.

APril
Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos fru
Drabitzius, Baldrianvej 6.
Onsdag den 13.: Fælles bibeltime hos hr.
Lundbye, Merianvej 22. (Es. 53).
Onsdag den 2?.: Olfentligt møde hos hr' Appel

Lustrup, Ewaldsbakken

28.

NB. Søndagsskole hver søndag kl. t3 i Dyssegårdskirken.
Alle børn er hiertelig velkomne.
Ansvarshavende redaktør: Pastor Moæ W. Olsen.

Teller " Hellerup

