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Deres begejstring og glæde varede kun ei par
Sognepræst

Hans Thyge Jacobsen,

DyssebakLen 8, Hellerup. Tel{. GE 2364. Træifes
bedst hvordase (undtagen Ttrsdaq) Kl. 18-19.

Residerende llapellan, magi. art. Maz W. Olsen,
Grants AII4 23, Hellerup, Telel. SØ 6183. TræIIes
bedst Hverdage (undtagen Fredaq) Kl.

12-13.

lf !f ans en,
Ellemoeevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. Træ{{es
Hverdage (undtagen Torsdag) KI. 10-13. Fredaq

Eordegn Rudo

tilliqe KI. I8-19.

Org_anigt, Dr.

phil, Povl Hamburger,

Iæserbaklen 7, Gentolie. TalI. OR 8227.
Kirkebetient Ff. B taune,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. "lell- SØ 6427.
Menighadaraadets Formand:
SLoleinspaktør Chr, Larsen,
Hullærvej 11, Søborq. Tei{. SØ 1550.
Menighedsplelen :
Formand: SoEnepræst Hans Thyge facobEen.
Kasserer:

for Jesus tilføjede: »og Mennesl<esønnen (ham selv) skal overgives ti1 ypperstepræsterne og de skriftkloge; og de skal dømme ham
s.ekunder;

Hr, Chr. Lundbye.

Til Jerusalern!
»Vi drager op ti1 Jerusalem!« sagde Jesus ti1
apostlene kort før hans jordiske gerning var afsiuttet. De blev glade, da de hørte disse ord; der

gik som en befrielse gennem deres sind. Kun
for Iænge havde de ventet på, at han, deres

a1t

tiI døden og overgive ham ti1 hedningerne ti1 at
spottes og hudstryges og korsfæstes».
Det forstod de slet ikke. Så var de jo lige vidt!
efter påsl<ens og pinsens store ople- blev
velser
det dem klart, at den herlighed,
- hans, og sorn han vilIe
som var
dele med dem
og med a1le, var en herlighed, sorn kun kunne
vindes, dersom »han gik tit kors og grav«.
Derfor gik Jesus da frimodigt til Jerusalem
»hen ti1 den morderstad«, for at fuldende frelserværket, den store gerning, han påtog sig, da
han lod sig døbe i Jordanfloden. Hans rige var
ikke »af denne Verdeq«, han var kommet for at
være a1les tjener, for at hengive sig selv til en
Senere

»genløsning

for

mange«.

Og hver gang det bliver fastetid, tænker vi
på alt dette, tænker på, at den Here Jesus blev
lydig ti1 døden på korset, for at han derigennern
kunne vinde »navnet over alle navne«, Frelsernavnet, det som tilbedes og lovprises af miilioner, fordi den korsfæstede er vor fred og vort
håb.

Mar

mester, skulle sige dette.

I lang tid havde de været overbeviste om, at
han var den, som »skulle komrne«, var den, sorn
opfyldte det håb, deres hellige skrifter pegede
på. Men hvorfor opførte han sig da, som han

gjorde? Hvorfor trådte han da ikke frem og
viste sig for alt folket, som den han var; hvorfor
opholdt han sig altid i landets fjerneste egne og
søgte selskab med de mest ringeagtede befolkningsgrupper? Det var jo ikke ti1 at begribel

Men nu endelig Biorde han alvor af at være
deres helt og fører til sejr og triumf over alle
fjender og den knugende undertrykkelse.

W. Olsen.

Stå fasl!

Mt. ,t.tl
Jesus fristedes af Djævelen. Det var en strid
på liv og død, da de to tørnede sammen.
Diæve1en måtte værge for sig selv og sit eje:
AIIe verdens riger og deres herlighed. Han vidste,

at

Jesus

var kommet for at underlaegge sig

aIle ting, og han var bange for ham. Djaevelen
angreb først. Er du Guds søn?
spurgte han.
Jesus skuile fristes ti1

- om det. Gør
at tvivle
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kniefald for rnig, så vil jeg give dig a1le verdens
riger og deres herlighed. Havde Djævelen haft
held med sig, vi1Ie han have været Jesu herre.
i\lien Jesus stod fastl Han brugte Guds ord som

Det er meningen at gentage denne festgudstjeneste l-rvert år på den sØndag, som ligger nærmest indvielsesdagen og ved den lejlighed foretage en indsamling til menighedsorbejdets kasse.

våben. Her havde det sin rigtighed, hvad L,rther
,<. .Iesus
sang: ),Et crd ham nu kan fæ1de
- sØn. Han
tvivlede aldrig om, at han var Guds
forlangte lntet r,egn der'på, f. eks. at sten skuiie
blive brød. Guds ord var ham nok: r>Du er min
Søn.. Ha,n bøjede ihke knæ for Diæve1en, og

Proesterne.

Ga'oer til,

I)yssegå,rd,shirhen

for Ordet: »Du skal tilbede
Herren din Gud og tjene ham alenel«
Di:r:.,,elen vii og,så gøre sig tiI herre over os.

Djeevelen måtte vige

Han sår tvivl i vore hjeiter: »Er du Guds
-barn?
Bøj knæ fol mig. og du skal få altl« Lad
os stå fast overfor hans angleb. Tvir:} ikke om.
at du er Guds barn. selr, om du iniet ydre tegn
ser. L:id Gu-cis ord være dig nok: »Så tnange
scm tog imod ham gav han magt ti1 at vorde
Guds bø::n,,. Bøi ikke kn:e fol D,i;evelen. Et ord
l<an fæIde ham. og ordet er: Krisfus. For dette
må han vige og k:Ln ingen skade gøre dig!

Vi har haft den glæde at modtage følgende
til vor ny kirke.
Hr. G.l{ielsen,E11ehøj 19....
30 kr.

gaver

Hr. H. Kløuborg
(2

juletræer)

Jacobse'n. Vangedevej 230,
70 kr.

Vi takker hierteligt for

disse gaver.
Prcesterne.

OLut Prubnr,.

Den siille uge
Sognepræstens orlov
Sognepreesten irar søgt orlov i 2 måneder (mai
og juni) for sammen med sin hustru at besøge
deres børn r r\merika, og d.en residerende kapellan vil i mellernticien blive constitueret som sog-

I den stille LiBe uger-i ligt ind under påske
-- a{holdes løigende gualsli.irester i D1'ssegårdskirlien:
PcLltnesøntl'cL

nepræst.

Under den sognepraesten af l{.irkeministeriet
tilståede orlov rettes fra i:a. 20. cpril"
- 30.in.iuni,
itzcl. henvendelse cm l<irkelige }'rar-rdlinger
m.
til pastor Ol,sett i Cen sæd.r,aniig,^ træffeiid (se
under: Adresser, side 1).

Skcertorscirt g:

Kl- 10 (altei-qanq): Pastoi Oisen.
KL l9 t1-;oltfirt-nrndzrl,.er'ganq): Pastor Ja*
^rB(Dereiter i.:oniirn'iandfe:t i l<r'ypten!)
cobsen.

tr'r'a cg med 1. iul.i ]rolder pastor Olsen somrnerfelie. og øi henvenCeise sker fra denne dato

til

sognepr'æsten.

Hutis TltUge .Iacobsen

g:

KI. 10 (kon{irl-nåtion): Pastcr Jacobsen.
Kl. 16 (altergLlng): Pås1cl Olsel-i.

LtLng.iredcLgl:

IVI{tt: W. Olsen

K1. 10 (p.153iar'isrrndagt; ingen altergang)

:

Pastoi Olsen,

T9. FEBRT-'AR
Der 19. iebruar var det et år siden den nv
Dyssegårdsklr]<e'b1ev indviet.
I den anledning afhcldtes søt,Cag den 18. ki. 10
en velbesøgt festgudstjeneste, hvor man sang de
samme salmer som på indvieisesdagen, lige scrrr
err d-el

af inivielsesliturgierl irenyttedes.

Pdskecla.cl:

Højmesse h1. 10: Pastor Jaccbsen.

Aftensang kI. 15: P:..stor 01sen.
2.

påskedag:

K]. 10: Pastor Olscn.
Ingen a{tensang.
Præsierne.
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Til
tte dr ør en

del af vore gamle venner, tii hvilke der vi1 udgå
indbydelse pr. brevkort. Men der er sikkert an-

forældrene

de honfirmationsfor

b er

e

de

Isen

Det meddeles herved hjemmene, at den ny
skolelov får føIger for konfirmandundervisningen. Forhandlinger mellem Folkel<irkens biskopper og undervisningsministeriets 1æseplansudvalg har ført til enighed om, at konfirmationsforberedelsen normalt bør flnde sted i 7. skoleår
og i vinterhalvåret.
Denne ordning har Gentofte Kommunes Skolekommission vedtaget at sti1le sig bag.
Børn, der eJfer sommerferien går i ?. klasse,
skal normajt konflrmeres det følgende forår eller
efterår. Deres preestegang begynder i dette efterår. Indtegning ti1 præsterne t Dyssegå"rd Sogn
finder sted onsdag den 1. aprtl. kL. 17 i kirkens
krgpt. Dåbsattest medbringes!
Hans Thyge

Jacobsen

Ma:t W.Alsen

dre, som vi ikke kender ved navn og adresse,
men som er ligeså velkomne. Disse bedes bare
komme og derefter få deres navn opført på
brevkorts-iisten.
denne lejlighed vi1 der
- Ved at
blive nogle lysbilleder
se, foruden tale og
sang. Desuden fæ1les kaffebord.
A11e er menighedsplejens gæsterl
Præsterne

Ungdomsmøde
Da vi her i sognet endnu ikke har etableret
noget kirkeligt ungdomsarbejde, vi1 vi gerne begynde med at indl:yde konfirmanderne ti1 sam-

men med deres forældre at samles i kirkens
krypt umiddeibart efter konfirmandaltergangen
Skærtorsdag.
Denne finder sted kI. 19.
Derefter kunne- vi så samles »nedenunder« ti1 -et
beskedent kaffebord og med foredrag (evt. lys-

Girolrorlet!

billeder) om et kirkeligt

Som sædvanlig på denne årstid beder

vi om en
Udgifterne
er, som enhver ved, stigende. Vi håber, at gåverne også må blive det. Alt redaktionsarbejde udføres naturligvis gratis af præsterne. Men bogtrykl<eren sender regninger!
Tak for hver en blanhet som kommer tllbage
med et bidrag!

god gave

emne.

Hctns Thgge Jctcobsen.

tii dette kirkeblads drift.

PrcBsterne.

Menigheilsmøde
Vinterhalvårets sidste menighedsmøde afholdes

i

Dyssegårdskirkens krypt tirsd,ag den

10.

april kL. 20.
Alle er velkomne.
Prceste.ne.

Akustikken

i kirken

vEnCnu er ingeniøren ikke færdig med opmålinger og forslag til forbedring af lydforholdene i
det neder:ste venstre hiørne af kirken. Men det
kommei snart. Imidlertid tilrådes det. at man
sætter sig længst mlrligt frent i kirken og for
trinsvis på den højre srde fra indgangen (nærmest praedikestolen!).

H. 'Ih.

J.

Sammenkomst for ældre
Den næste af de periodiske sammenkornster
for æIdre, som menighedsplejen indbyder tiI, vil
finde sted
O}ISDAG DEN 4. APRIL KL. i4
i kirkens krypt. Vi er i forblndeise med en he1

Kirkelig statistik
1958 19s9 1960 1961
Altergæster
764
633 613 1291
Døbte
35
40 3? 84
Kor-rfi::merede
28
37 55 106
Vielser
7
11725
Udm" af folkekirl<en 6
5UD
Indm. i folkekirken
2
100
(
,
JO
Separationsmægling 6
2r0
Skilsmissemaegling 1
Kilkebøssenre l<r.
573
697 695 2478
Sognets befolkn.tal 10352 10379 10316 10464
aat
ant
ato
Heraf udenlor tolkek. 351
Rtttlolf

H&ttsen,

kordegn.
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Husindsutnlingen
Menighedsplejens juleindsamling
1961
In

gav følgende resultat:

d s amI

til

december

kr.
kr.
kr.

ingsl isterne

Gave fra Helleruplund menighed..

Hierteiig tak

i

funt

5.930,38
1.000,00
6.930,38

Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos fru Evertsen, Sønderdalen 24.
Onsdag den 13.: FæIles bibeltime hos hr. P. Geil,

Sønderdalen i2 (Ef. kap.

alle bidragydere, listebzerere

August

og Hellerupiund menighed.

f.

1).

Onsdag den 22.: Fælles bibeltime hos

Dyssegårds Sogns menighedspleje
CHR. LUNDBYE,

hr'

kj:er-Jensen. Lyngbyvej 298 (Ef. kap.

kasserer.

Frø-

2).

September
Onsdag den 5.: Kvindekredsmøde hos
sen. Kildebakkegårds A1le 11.

Møder

fru Jeppe-

Onsdag den 12.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.

Apri!
Onsdag den 4.: Kvindekredsmøde hos
lund, Sønderdalen 6.

frn Hars-

Onsdag den 11.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Frøkiaer-Jensen, Lyngbyvej 298.
Vestre hrecis hos hr. P. Geil, Sønderdalen 12.

Lr-rndbye, Merianvei 22.
Vestre kred-q hos hr. Hauberg, Kiidebakkegårds Alie 1 (Ef. kap. 3).

Onsdag den 26.: Offentligt møde

kirkens krypt. Pastor Max

i

Dyssegårds-

W. Olsen ta1er.

(1" Joh. 4).

Onsdag den 25.: Offentligt møde

i

BethesCa,

ta1er.

Onsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos
borg Olsen, Frændevej 11 A.

fru

Sand-

Onsdag den 9.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Jakobsen, Alrunevej 24.
Vestre kreds hos hr. Jensen. Sønderdalen 4?.

Joh.

kl. 13-i4 i Dyssegårdskirkrypt. Alie børn er hjertelig velkomne! Palmesøndag, den 15. april, og påskedag er der
ingen søndagsskole. Vi holder scmmerferie fra
og med den 10. juni og beg1.n6". efter sommerferien den 26. aLlgust.

samles hver søndag
I<ens

Mai

(1.

NB. §øndagsskolen

Dyssegårds-

kirkens krypt, hvor pastor Berg,

flIedilelelse
Menighedsplejens »Skovtur«

fot

sognets gamld--

grunde først finde sted i september.
Nærmere meddelelse herom vil til sin tid blive

vil af flere

s).

Onsdag den 23.: Offentligt møde i D;,ssegårdskirkens krypt. Pastor Zrvicky taIer.

udsendt.
Prcpsterne.

:-4'-"

Ansvarshavende redaktør: Pastor

I)lat W. OLser.

Teller"Hellenrl

