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Siden da har vi levet i Åndens tid. Dens gernrng sker stadig og ophører ikke, så1ænge Jorden står. Ved Andens virksomhed biiver Jesus
og hans frelsergerning noget bestar-rdigt nuti-

digt, noget som ikke ]:lot >t,ar dengang", men

en sag der også angår os, som også r,i må tage
stilling ti1. Taismanden vil veilede os mennesker
,1il hele sandhedenrr (16,18): cien t,i1 orrerbevise
o,c

om. at der er ikl<e frelse ved nogen anden end

den korsfæstede og genopstandne. Talsmanden
vil herliggøre .Iesus (16,14), så han tros og tilbedes som den der er vort liv og salighed.
Lad os da tage imod Åndens viclnesbl,rd og
opleve pinsens glædel

Mut:

W. Olsen.

Kirheindrsielsen

Talsmanden
En talsmand -- det er enr som taler en andens
sag, varetager en andens interesser. En talsmand

vi derfor alle lejlighedsvis få brug fcr.
og 16) l<alder
Jesus Heliigånden for »talsmanden«. Jesr-r jordiske gerning er ved at være endt og han går tiI
Faderen (14,72; 16,28). Men hvad han har sapt
kan

I

Johannesevangeliet (cap. 14

og udrettet skal ikke derfor v:ere overgivet ti1
en uvis fremtid; det skal stadig holdes i live. sta_
dig uddybes og videreføres. Dette er talsmandens, Helligåndens, gerning. »Han skal laere eder
alle ting og minde eder om alle ting, som jeg har
sagt eder« (14,26).
Løftet om talsmanden opfyidtes på pinsed,agen.
Da kom Gud Helligånd, og da tog åndens leven-

degørende gerning sin begyndelse, og dermed
grundlagdes Vor lferres Jesu Christi Kirl<e her

på Jorden.

19. februar

lg6l

Søndag den 19. februar blev en stor festdag
for os alle her i Dyssegård sogn, for den dag blev
iangt om Iænge vor nye kirke indviet.
Allerede altenen i forvejen ringede kirkeklok]<erne en hei time (som påbudt) fcr at ster:-lr.ie
sindene ti1 der-r forestående højtideiighed, og det
samme gentog sig søndag morgen kl. g-10.
Et par minutter før kl. 10 udgik, anført af
biskop J.B.Leer Andersen og stiftamtmand Oue
Larsert, fra præstegården en procession på 20
preester baerende kirkens hellige kar og bøger,
som aI biskoppen placeredes på altret i den ny

kirke. Efter et festiigt introitus (»Lover }ferren
alle hans tjenere
den ved kirkeindvielse
-«) ogsang
specielle indgangskrøn
menigheden, som
lyldte kirken til sidste plads. »Den signede dag.,
hvorefter biskoppen stående foran altret i den
gyldne bispekåbe og med det af menighedsrådene skænl<ede bispekors talte ud fra ps. 84

DYSSEGAARDSKiRKEN

(,,Hvol eIsl<eiige el diue boliger. Helre Zebac.rth "
Derpå li-rlgte skriltlæsnlng af 4 pr:ester' og biskoppen lndviede Dyssegårdskirker-i efter det foreskrevne ritual. Koret sang nu det ved høitiderne benyttede Halleiu.ia (»Halleluial Denne er d:rgen som Herren har giort,,). Eftel afsyngelsen af
prædikede sog,Nu beder vi den Heiligånd

-«
nepl'æst Hans Thyge Jacabsen ovel dagens tel<st

(fristelsen i ørkenen) og takkede atle. myndig-

heder såvel som private, der havde ydet en indsats ved den ny kilkes rejsning. i\[enigheden
sang »Hvor Gud sit hus ej bygge 1ri] -rr. og med
sogneprzesten som liturg messedes tor altret »Tt:
Deumu; delnaest 1æstes kollekten »om 6rdgf rr. o§
mens menigheden rejste sig lystes Herrens r,'el-

§øndagsslcolen
Søndagsskoleil er nu f iyttet over i vor tl1'e
kirke. Her samles vi irver søndag fr:l hI' 13-l'1
i kirkens krypt. Vi takker de foræ1dre, der h:rr'
betroet os deres børn, og vi håber. at de stadig
rril vise os deres tilid. Det vi11e naturligvis 91ærle os. at se endnu flere børn. Søndagsskoiens
mål er at bringe børnene i kontakt rled kirl<ens
}:r-rdskab og cierigennem give der-ri 'den bedste
start i livet.
Et par gange om året r-ises der fiim: cm solnrreren årraDgeres en udilugt. og desuden hoidet'
P.GeiL,
vi en li1le julefest.
Viceskoieinspeiitør. iorrnand"

signelse.

Slutteiig sang mån »Lor,'et Herretl - 'r og i(o1degn R. Hansen bad den saedvanllge udgangsbøn
hvorefter præsteprocessionen under et festligt
postlt-tdittn forlod kirken.
KI. 16 samme dag afholdtcs en velbesøgt festgudstjeneste med stort set de salnme salmer og
Liturgi som om formiddagen. Pastor Jacob-qen
forettede den indiedende altertjeneste. pastor
Mct:t Ol,sen pr:edikede og tog menigheden til
alters.

Så har vi da otrsidel fået ren rieiig kirire'

her i D1'ssegåid.sognl Festligt lvder det. når
dens kirl<eklokker ringer hverdage som he1ligdage. Måtte nu også sognets beboere gØre flit-

tigt brug af den.
»Fader vor, om huset seiv du .irede.
t<ald til det vor Frelsers menighedlEr om ham den tidt og glad tii stede,
fyldes huset med din herlighed!'r (Esrnanr'')'
M.w. o.

Gaver

X'Y§SEGåNPSXTRKE
Dyssegå.rrt Grundejerf orening og giarmester G

Fritiof Hansen og Jrue, Munkely 10. har hvet'
skænket en malmi-vsestage til altret (å 600 1<r' pr'
stk.

)-

Gentolie Sogrrs Grtlndeietforening 100 kr'
Prokurist A.G.CLausen m fl.. Knud Rasmussensvej 15. har -shEenket 2 numtrertavier (250 kr')'
(De ør'ri.qe

et klækkeligt bidrag, s1år det ikke

til.

Derfor'

vi i dette nu-mmer indlågt en gircbianket
beder vore sognebeboere, -so1Tl s:edvanlig
h:rr

og

på

årstici. om at sende os err gave. Hiertelig tak tii
enhver. som hj:e1per os til at gøre fremskridt: Vi
ved, at hladet er velkomment i mange hjem, og
det skurlle glarcle os meget. om vi var i stand tii
at øge udsendelserne. Selv om det nu er streike-

situation cg snarlig ferietid. så håller r,'i tleget
på, at n-ran ikke vil svigte os i dette betycningsfulcie led i kirkens virksomhed' Vor nye, bedre
og større kirke kræver øget indsats af os aile!
Præsterne.

.+

ta\'Ier oveill:.'ttedes fra den gamle

i<ilkesai på Drssegardssi<o1en,1.

\r:erkmester O. C. -Rindonz. Stenagel'vei 22,
30 kr.
Vi vi1 også gerne her i menighedsbladet briuge
en hjertelig tak lor disse kærkomne gåver'

S1<u1le andre have lyst til at betienlie \ror 1l)-'
smukke l<ii:ke med et gavebeløb. tagel vi n-red
g1æde derimod. Der er endnu enkelte ting, sotl
vi kunne ønske at få anskaffet. f. eks. et kllr'ci-

PTcPsterne

lix.

Menigheilsblad,et
Dette lil1e kirkeblad kunne vi godt have lyst
til at udsende noget hyppigere. l\ilen penge dertii? Det er d;'rt. Og selvom menighedsrådet 5'der

til den ny

Gud er der altid
Der blev holdt {ødselsdag, og festens genstand
):lev prist

i smukke ord. NIen det iredste' der

bler-

sagt. var nu, hvad en mangeårig ven s:rgde ttl
fødselsdagsbarnet:

,Der er det

-,'ed

dig, at når

man har brug for dig, el' du der altid' Højere
kan man egentiig ikke nå, for så er et sådant
menneske helt i tråd n-red Guo seh'. Han er der
nemiig også a1tid, ntir man i'ral brug for ham
At vi ofte glemmer det og måske bliver tlove'
foldl vi har glemt det. og af den grund generer
os for at søge hans hiæ1p' :endrer ikke det mindog ufor-ste ved sagen. Gud er der altid. Evigt
hvetn
fra
Fader,
hlmmeiske
anderllgt er han vor
tutter gode og fuldkomne gaver kommer.
L. Slttbbe Teglbjætg.
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GUD ALENE
Lad intet v:ere stort i dine øjne. intei højt.
intet ktert. intet elskeligt uden Gud alene og
hvad der er af Gud. Anse al den trøst. som kuD
kommer fra skabningen for ganske forfængeiig.
Den evige, umåIelige Gud. som oplylder aile
-ting. er alene siaelens trøst og hiertets
sand€)
g1:ede
Thotnas n Kerrrpis.

Tusind år slod Krisli Kirtre
I året 960 (elIer lige

livsgmndlag allerede tidligere og flere gange har'
vieret udsat for. Og hrrordan er det gået? Det
gamle er blevet nyt igen, er blevet tidsmaessigt.
skal vi sige: moderne påny. Det er med i tidernes hvirvel, men har indtil nu stadig bevist sig
at have den smag i sig, som de gamle fornam
allerede på Harald 81åtands tid: Srnageir a i
eL,ighed.

Dr. theol. Niels Nøigaard.

deromkring) blev daner-

liongen Haralcl med tilnavnet Bldtand døbt af
biskop Poppo, og det betød efter datidens iorhold. at ikke biot kongen. men også lolkel. elh

over ti1 kriste ndommen. Så1edes blev kongen
den Harald der gjorde danerne kristne. så1edes
som han nævner sig selv på Jellingestenen, som

man ikke med urette itar kaldt »Danmarks
dåbsattest«. Et trosskifte indtraf, og ligesom i
Jelling byggedes der kirl<er rundt om i heie
landet på de gamle gudehoves grund. De første
1<lrker afIøstes snart af stenkirl<er, og af disse
står det store tal endnu den dag i dag som vort
Iolks helligdcmme, og flere cr liommet til siden.
Vort land har altså nu en tlrsindårig kristen
tradition bag sig. Det, er en lang tid, og enhver'.
som har sans for slægternes sa.mmenhæng, og
veed. hvad dei. vil sigc. at vi -qtar i:å de gamles
skuldre. føiel ubila:et soir en stor. og si.olt bcgivenhed. Vi Ier-er åndelic Iitlt '!'(r)r'i tir- rr:. tel.-tgammel grur-rd,
Der skal ir-t-ridlertrd nok r.tære maltge. sout lkki:
har nogen rigtig fornemmelse af. at der rrar noget før dem. altså noglet, de endnu er afhaengige

af. Vi som lever

i

dag, har ikke

i

naevneværdig

grad historisk sans og fornemmelse. Men så giver et jubii:eum som dette så me.qet mere anledning til at tage den smule I brug. r'i i så henseende endnu er i besiCdelse af.
Jeg vil gerne pege på to ting:
1) Rent

taktisk er det ikke

om. at det der skete

Er ikke kristendommens tid ved at være

forbi? For mig bidrager jubilæet til en stor ro
i sindet. Jeg tænker på, hvilke rystelser vort

for

til at komme r-rden-

1000

tir siden, stadig er

Grundtvigs ordination
Trinitatis Kirke
{or

150

i

år siden

før pinse, den 29. maj 1811, blev
Grundtuig ordineret i Trinitatis Kirke (»Vor
Frue« var jo bombet) af biskop. dr. theol. Fr.
Mi-inter. I et digt til sin ven, den senere professor Sibbern, siger Grundtvig, at i det øjeb1ik.
Onsdagen

hvor de forsamlede præster lagde deres h:Bnder

på hans hoved under biskoppens forbøn,

,da
sprængte sjeelen sine fængselsbfrnd., og da de
alle sagde »Amen!«, følte han sig med »med min
Gud forsonetu. Han havde vægret sig ved at iade
sig praestevie og blive sin gamle faders kapeilan.
fordi han føite større kald ti1 at dyrke videnskab

og digtning. Men gennem sin alr.orlige }irise r
i'rnteren 1810-11. hvor han anså sig for dømt og
l

ol'kastet

af Glrd og en tld var i sirrdssygens
til den overbevisning, at

qr:enseegne. kom han

irvis han bler, l-ieli:redet. r.rlle iran se det som

et

iegn på Guds nåde. or-n han måtte blive præst.
På denne baggrund forstår rr-ran den betydning
ordinationsdagen fik for ham selr,. Han udtalte

siden, at ordlnationshandiingen i den danske
kirke efter hans tanker ,er så mageløs i kristenheden", at der ikke bør tages det mindste fra i
ritualet og kun føjes trosbekendelsen til. Hans
vr-rrdering af ordinationen fremgår af følgende
ord: »Hvad det nenrlig har at sige. at få det hellige præste- og prædikeembede overantvortet

bestemmende for n-rang1 og meget i vor tilværelse. Det livssyn, vore forfædre lidt efier lidt ti1egnede sig, ligger dybt i os, selvom vi til daglig
ikke skaenker det mange tanker. Det danske er
endnu det kristne. Uden den Har:r1d. som gjorde
danerne l<ristne. havde det set helt anderledes
ud i dette land og indeni os selr,.

efter apostolisk sl<ik i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, under håndspålæggelse og eenstemmigt Amen. det har jeg ikke blot fø1t den

2) Sarrtidig fø1er mange af os, at den tid. vi
er sat ti1 at leve i, er broget, forvirret og usikker. Vi spørger: Har vi mere det gamle at holde

menfattet i psalmen »Idag på apostolisk vis
-,,.
sonl nu bruges ved enhver ordination.
Domprovst, dr. theol. Henning Høiruy:.

dag jeg blev indviet, men I nu snart tredive år.
og må da ve1 l<orse mig o.",er den ligegyldighed.
hvormed det sædvanligvis båd.e meddeles og
modtages,,,

Sit syn på præstevielsen har Grundtvig sam-
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Skouturen
Menighedspleiens årlige skovtur for vort sogns
gamle er under forberedelse. Endelig beslutning
kan dog ikke traeffes, llørend situationen på arbejdsmarkedet igen er normal. Nærmere meddelelse

vil

fremkommel

»Fælies om hans 1iv og fred, lys og kraft og
herlighed«, det er en del af kristenlivets lif1ighed her i spiidagtighedens verden, og hver ene-

ste af os er medansvarlig for, at den lifiighed
stadig

øges.

Domprovst Kat, Jensen.

Best?)relsen..

Rettelse

Møder

I

sidste nr. af menighedsbladet var der desr.ærre indløbet et par forstyrrencie fei1.
S. 3 øverst t. h. står: 400.00 kr.; Iæs 400.000 kr.
S. 4 nederst t. v. står: 5 københavnske sogne:
lees: rYordoestre Pyortsti, samt yderligere S københrLunske sogn,e

.."

Undskvldl

Red.

FæIlesskab
vi skal have: det er
noget, oi, Irar, hvis vi vandrer i lyset og gål i
Fællesskab er ikke noget,

Jesu iodspor.
Guds ånds gerning er samfundsstiftende, og
derfor er det ugørligt at leve i Vor Herres Jesu
Christi nåde. i Guds, r,or Faders. kærlighed og
i He11igåndens samfund ud.ett at være t-ned i det

kristne fæIlesskab. Det er. tige sa ugørligt som
at tegne en rund firkantl
Det er mærkeligt med det kristne fæIlesskab.
Man kommer til en fremmed egn og træffer et
ukendt menneske;

i

samtalens 1øb opdager man.

at vedkommende har fundet livets rigdom i tro_
en på Jesus, og straks er der knyttet bånd; vi
er i familie, fælles om det bedste og største.
Og omvendt: Mennesker, som står

i et arbejds-

fællesskab i Guds rige, kan få det sådan meC
hinanden. at de n:este ikke han tåte at mødes:
de bagvasker hinanden og till:egger hinanden

usle bevæggrunde; og dog folder begge parter
hienderne i Jesu navn. Hrzad er det for noget?
Eller: Hvordan kan det vzere. at man ofte op_
lever rigere åndeligt fællesskab med nog1e, som
tilhører et andet kirkesamfund, end med mange
af dem, der står i foikekirken, men som ikke
forstår det fjerneste af de glæder og de kampe.

Mai
Onsdag den 3.: Kvindel<redsmøde hos

Aastrup, Eilegårdsvej

lru

45.

Onsdag den 10.: Bibettime. Østre i<reds hos hr.
Jakobsen, Alrunevei 24.
Vestre kreds hos hr. Jeppesen. Kildebakkegårds Alie 11. (Hebr. 8).
Onsdag den 24.: Offentlig møde hos hr. FrøkjærJensen, Lyngbyvej 298. - Missionær Helga

Olesen, Indien, ta1er.

luni
Onsdag den ?.: Kvindekredsmøde hos frr-r Ewert-

sen. Sønderdalen

24.

OnsCag den 14.: F:elles bibeltime hos hr. p. Geil.
Sønderdalen 12. (Hebr. 9).

August
Onsdag den 23.: Offenttigt møde hos hr. Appel
Lustrup, Ewaldsbakken 28. pastor Grinderslev. Heriev, taler.

September
Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos
kiær-Jensen, Lvngbyvej 298.

fru

Frø-

Onsdag den 13.: Fæltes bibelkreds l-ros hr Appel
Lus'ii'up. Eu alds'baklien 13. ,Hilr:.. I0;.
den 27.:Offentligt møde hos hr. Lundbye.
Merianr.ei 22.

Or-rsdag

SøNDAGSSKOLEN
samles hver søndag kl. 13-14 i
Dyssegårdskirken (Krypten).

man selv står midt i?
Ansvarshavende redaktør: Pastor Moæ W. Olsen.

Teller. Hellerup

