Dyssegaards-

Kirken
Nr" 4

26. Å.qarg

December 1961

Menighedspleiens iuleindsamling og iuleuildeling
Som sædvanlig

vil vi i

december måned lade omtrære de

af Justitsministetiet

til fordel for gamle, syge og fattige. Vi beder om,
at listebærere vi1 melde sig. Vi beder om, at beboerne vil tage vel imod disses
henvendelse. Vi beder om sædvanlig god tilslutning.
autoriserede indsamlingslister

Bestyrelsen
Høns Thlge
Sognepræst,

K.

for I)yssegåtds Sogns menighedspleje:
Max V.

Jacabsen

formand.

Res.

K.lVeber

Snedkermester,

Radolf

Chr.

Helge Larsen
Prokurist.

I-andfue

Agnes Jacobsen

I(asserer.

næstformand.

IJarusen

Kordegn,

Olsen

kapellan.

Præste{rue.

Esther Rønnenkamp Holst

sekretær.

Edith IIønyru

§ygeplejerske.

-Å4oen?
Iir.er af de store højtider har sin kirkelige for1-.er'edelsestid. Adrzent forbereder ju1en, ligesom
fasten forbereder påsken" og de halvtreds dage

forJ:eleder pinsen.

Det ord. der: står orrer disse linjer, er latin og
betyder: I{otlune. Det er naturligvis Jesu Kristi
komme, der menes, både hans første komme,
d.v.s. hans føCsei og 1iv her på jcrden, og hans

Sygeplejerske.

ledes har man til første søndag i advent beretningen om Jesu indtog i Jerusalem (Mt. 21, 1-g),
og teksterne ti1 anden søndag varsler genkomsten (Luk. 21, 25-36 og Mt. 25, 1-13).
I den rornersk-katolske kirke har adventstiden
været en faste- og bodstid. I vor kirke er første
sønclag i advent kirkeårets nytårsdag, og hos os
er adventstiden ikke en bodstid, men den er
præget af g1æde ove:: Jesu fødse1 og frimodig

andet I<omme. d.v.s. hans genkomst for at frelse
de troende og for at dømme rie fortabte (Mt. 25,

fon entning om hans genhnmst.
Adventstiden skal minde os om at sige Gud
FaCer tak for hans gave ti1 os i Jesus Kristus,
der er forudsætningen for, at han ved sin genkomst kan sige også til. os: »Kom hid. I min

1- 13).

Eader-c velsignede

Fra gammel tid har man

tli

de fire søndage i

advent henlagt e.,'angelieiekster', der skal i-nintie
kirkegængeren om Jesu komme tii sit folk. Så-

til det rige, sr:rl har vteret
ier beredt fra verdens grundi,,old blev lagtl«
Thomas Jocobser",
cand. theol.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Adresser:
Sognepræst Hans Thyge Jacobgen'
DyJsebakLen B, Hellerup. TelI. GE 2364. Træ{fee
bedst hverdage (undtagen Tirsdaq) K1. 18-19.
Reaiderende Kapallan, mag. att, Ma= W. Olsen,
Granis A116 23, Hellerup, Telef. SØ 6183. TræIIes
bedst Hverdage (unCtagen Fredag) Ki. 12-13.
§ordegn Rudolf I{ an sen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Tel{. GE 2875. Træl{ea
Hverdaqe (undtagerr Torsdag) K1. 10-13. Fredaq
tiiliqe Kl. l8-19.
Organist, Dr. phil, PovI Hamburger'
Jægerbakken ?, Gentolte. Teli. OR 5227.
I{irkebetjent Ff- B ra u ne,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Ielt. SØ 6427.
Menighedsraadets Formand :
Skoleinspektør Chr. Lars en,
Hulkærvej 11, Søborq' l'eli. SØ 1550.
Menighedspleien :
Folmand: §ognepræst Hans Thyge Jacobsen.
Kasserer: Hr. Chr. LundbYe.

Juleevangeliet
Der er nu kun et par uger ti1 ju1. Så vi1 klokkerne kime og salmerne lyde i kirke og hjem,
og vi skal igen som så mange gange før lytte til

»påske

og plnse udsprang af ju1«. tsarnet fra

Bethlehen-r voksede op

og dog stadig aktuelle budskab.
Julens evangelium er fyldt med g1æde, og det
bringer gIæde til alle som vi1 høre og tiiegne

og menighed her på jorden.
Der er meget som er tungt og trist for os, også
i denne juletid. Det kan især knibe med glæden
rent menneskeligt set. Den har svært ved at
blive »stor,,. og den har svaert ved at være be-

i sin kirke

,-|-,^li^
§l.aIIuIå.

Derfor trængel vi til at høre juleevangeliet,
det budskab som Gud lader forkynde for os. Det

er et glædesbuclskab. Det rummer den størsie
af a1le gIæder. Det siger os, at Jesus Christus,
verdens frelser. vor Frelseu, er født. Derfor kan
vi ved vor julefest synge: »G1æden er jordens
gæst idag med Himmelkongen den liileo.
Og fordi den giæde er af himmelsk oprindelse,
også når julelysene slukkes og
kan den hoide

vi nok kan ane
forestillinger om, men hvis væsen og sindelag vi aldrig kan erkende ud fra
vore egne forudsætninger, selv har givet sig tilkende, selv har åbenbaret sig for os, sådan som
han er, i det barn, som fØdtes julenat i Bethlehems rejsestald.
Det barns fødsel betyder, at vi skal ikke selv
famle os frem tiI Gud, men han er selv trådt os
i møde her i vor menneskelige tilværeIse, sådan
som den er på godt og ondt. Og han mØder os
ikke som den strenge Herre, der vi] gå i rette
med os, men som vor nådige og gode himmelske
Fader, der vil give os de1 i sit rige liv og sit
evige rige, a1t dette som vi ikke har i os selv
og ejheller kan få af os selv. Men i ham, hvis
fødselsfest julen er, vi1 han sk€enke os det a1tsammen i sin grundløse barmhjertighed.
Juleevangeliet er derfor det glade budskab om,
at vor Fretser er født. Og hvad der tog sin be-

gyndelse julenat, blev fortsat og fuldført, thi

v

julefesten er fcrbi.

Ma:t: W. Olsen.

Mode for ældre
Menighedsplejen indbyder vore ældre
møde i kirkens kryPt

til

et

onsdag den 6. december kl. 14'
Cand. theol. Th. Jacobsen, som er feering, vil
vise sine meget smul<ke farvebilleder fra sin
hjemstavn,

sig det.
Det forkynder os, at Gud, som
og gØre os nogle

manddoms gerning og

pinsedagen samlet al]e, der håber på Guds frelse,

juleevangeliet.

Uden juieevangeliet l:rliver julen ingen rtgtig
jul, men trods a1le udgifter og forberedelser kun
en hyggelig familiefest, en kortvarig idyl, som
siutter, når julelysene slukkes. Men juiehøjtiden
er ikke blot nogte dages idyl; den vil skænke os
en dyb, ægte og varig gIæde gennem sit gamle

til

blev Herren på korset og Helten påskemorgen
og har som den let'ende Herre og Frelser fra

H, Th,

J.

Menighedsmoiler
De månedlige menighedsmøder bliver af forskellige grunde ilattet ttl den anden tirsdag i v
hver måned.
Tirsdag der, 9. jornLor:
Pastor Jacobsen: Erindringer fra 40 år.
bil1eder.

Tirsdag den 6. iebruar:
Prokurist Clausen: Filmsforevisning

-

Lys-

fra Afri-

l-^

Tirsdag den 6. marts:
(Nærmere meddelelse).
Tirsd,ag d,en 70. aPril:
(Nærmere meddelelse).

Møderne holdes

komnel

-

i

kirkens krypt og alle er vel-

Gratis adgang!

Hans Thyge Jacobsen.

Muæ W. Olsen.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Menighedsrådet
I henhold tii

§

I i lov om menighedsråd bekendtgøres

herved, at der ti1 valgbestyrelsen

inden udløbet af fristen for kandidatlisters indgiveise
stedfindende valg af medlemmer

til

til det den 23. november

1961

menighedsrådet for Dyssegårds Sogn. kun er ind-

leveret een gyldig kandidatliste nemlig følgende:

1.
2.
3.
-4.
5.
6.
i.
B.
9.

Braune, Hergarci Leonard Johannes Rudolf

Kirketjener

Dyssegårdsvej 98, st.

Hansen, Anker Mikael

Oversætter

Hagens

Glarmester

Munkely

Hansen, Rudolf Johannes

Kordegn

Ellemosevej

Jensei-r, Jakob Wi11y Bjarne

Lekfcr

Lyngbyvej 235,

Jensen. Erhardt Hannibal Carl

Bødkerformand

Fruevej

Johansen, Anders Oie

Pensionist

Er'valdsbakken

Jørgensen. Martha Johanne Carla

Frue

Vangedevej

Larsen. Christian Ole Theodor

Skoleinspektør

Hulkærvej

Prokurist

Rødstensvej

11. Larsen, Vernon Frede

Tømrer

Dyssebakken

l:.

Kontorchef, dr. med. h.

Hansen,

10. Larsen.

Fritjof Georg Vilheiin

Helge

L.indhardt, Malie

c.

.4'116 25

B

10

115
1. sal.

5

16

A1 th.

240
11

A

22

16

Ewaldsbakken

38

13. Lundbye, Christian

1(asserer

Merianvej

22

14. Ilortensen, Aage Ernest Carlsen

Overassistent

Plantevej

451

15. Skjoidager, UIIa Alfrida Schalburg
16. Rindom, Oscar CarI

Frue

Melvillevej

Værkmester

Stenagervej

17. Jeppesen, Viktor

Mekaniker

Kildebakkegårdsa116

18. Jensen. Hans-Peter

Pensionist

Hagens A116

19. Chrlstensen. Svend Ingvar Johannes

Bankfuldmeegtig

Ellebakken

20. liielsen. Jørn

Grosserer

Dyssegårdsvej

21. Jensen. Johannes

Snedkermester

Sønderdalen

th.

1

22
1 1

31

11
41

4?

hvorfor afstemningen bortfalder, og de på denne liste under numrene 1-15 opførte kandidater er erklæret for valgt. De øvrige er suppleanter.
Valgbestyrelsen for Dyssegårds Sogn,
den 23. november 1961.

H. Braune,

DYSSEGAARDSKIRKEN

December

Pastoralseminariet

Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos fru Jeppesen, Kildebakkegårds A116 11.
"lrIB. Torsdag den 14.: Offentligt møde, julemøde,

IIr. cand. theol. ?homs,s Jacobsen har i dette
efterår været pastoralseminariel<andidat her ved
l<irken.

i

Dyssegårdskirkens krypt. Dr. theol. Marius
Hanseir taier.

Det forhoider sig nemlig sådan, at den, som
efter at have taget theologish embedseksamen
ønsker at blive pr:est i folkekirken, skal først
gennemgå pastoralserninariet. Dette er o;orettet
I 1809 på initaitiv af biskop, dr. theol. Fr. Miin-

Januar 1962

Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos fru Geil,
Søndeldalen 12.
Onsdag den 17.: Fælleskirkekreds hos hr. Lund,1
bye, Merianvej 22, (1. Joh. i.).
Onsdag den 24.: Offentligt møde i Dyssegåfds-

ter, og giver gennem en række kursr-rs og øvelser
(bl. a. i homiletik, kateketik, liturgik, religionspsykologi, sociallære og kirkeret) den praktiske
indførelse i præstegernlngen. Desuden skal kandidaten holde nogie prædikener, og cand. theol.
Jacobsen har prædiket 3 gange i Dyssegårdskirken, ligesom han medvirker ved de gamles møde

kirkens krypt. hvor pastor Kyhn viser lysbilleder fra .Elhiopien.

Februar

den 6. ds.
Cand. Jacobsen er nu ved at være færdig med
pastoralseminariet og skal derefter rrære lærer

på Tommerup Højskole, men viI senere

Onsdag den 7.: Kvindeliredsmøde hos

søge

præsteembede.

Vi takker hr. cand. theol. Th. Jacobsen for den
tid han har vaeret hos os og øn.sker ham alt godt

lor

fremtiden.

kirkens krypt.

Præsterne.

Gladsaxe, taler.

Surlstienester
Vi indbyder til følgende gudstjenester
ny, meget smukke Dyssegaardskirke.

en

i

den

gårds A116 1i, (1. Joh. 3).
Onsdag den 28.: Offentiigt møde

K1. 14 (fjorten): Pastor O1sen.

Kl.

17 (sytten): Pastor Jacobsen.
25. decem,ber. (Christt fødsel).

April

Kl. 10: Pastor Jacobsen.
janutr 1962. (NUtår).
Ki. 10: Pastor Olsen.

Frøkjær-Jer-rsen. L;.'ngb1-vej 298.

Vestre kreds hos hr. P. Gei1, Sønderdalen 12.
(i. Joh. 4t.
Onsdag den 25.: Oflentligt rnøde i Dyssegårcis-

Jacobsen.

PrrBs;erne

i<irl<ens hr1'pt,

hvcr pastor Berg, Bethesda.

taler.

il§øder

NB. §øndagssl«olen
samles i:ver søndag

tlB. De a.ffent!,i"gs niøder afh,oldes z Dyssegå.rd,skirkeir.s krypt, h'.-or alle er hjerietig telkomns.

i,eit,l e rcrllr

i; i il

kl.

13-14

i Dyssegårdskirkens

børn er hjertelig velkomne.
- Efter
ju.leferien i:egyndel vi igel Cen ?. ia:tila.r'
1962.

krypt.

1t1,. 2A.

'\ :1:.ti.:1 1'r. n a

Dyssegårds-

Onsdag den 4.: Kvindekredsnøde hos fru Harslund, Sønderdalen 6.
Onsdag den 11. Bibeltime. Østre kreds hos hr"

37. decem,ber.

rLfholtles

i

sen, Lutherkirken. taler'.

26" dc-cember. (Sct. Stepltan).
Kl. 10: Pastor Olsen.

n'1,øder

Mathiesen,

kirkens krypt. hvor sognepræsi N. P. Søren-

Kt. 10: Fastor Jacobsen.
KI. 16: Pastor O1sen.

Alle

I.

Appel Lustrup, Er,valdsbakken 28.
Vestre kreds hos hr. Jeppesen. Kildebakke-

21. decernb er. (Juleaften).

Fastcr

Sognepraest

-

Marts

For første gang skal vi nu fe.jre julen i

Yr7. 1{3:

Han-

Onsdag den 7.: Kvindekredsn-røde hos fru Øster
Hansen, Hagens A116 25.
Onsdag den 14.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.

»rigtig« kirke.

7.

fru

berg. Kiidebakkegårds A116 1.
Onsdag den 14.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Øster Hansen. Hagens A116 25.
Vestre kreds hos hr. Ewertsen, Sønderdalen
24, (1. Joh. 2).
Onsdag den 21.: Offentligt møde i Dyssegårds-

t

-411e

. .I'; :t',1,r' Å irir i'".

L) i.sc?l.

Teller. llellerur

