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Hr. Chr. Lundbye.

Det forkynder altid om ham, hvis »miskundhed
rækker til himmel«, det forkynder altid om Ham,
der er »Vejen, sandheden og livet«, og om Ham,
som vil være i »vore hjerter Guds kærligheds
tolk«. Dermed er da sagt, at Gud er >>for os«,
selvom så meget ser ud til at være »imod os«.
Dette, og dette alene, kan få os til at sige: »Lad
«; thi evigt dog består Guds ord.
visne kun

Og ,med Guds ord Guds nåde varer«. Det er vor
store frimodighed.
Maæ W. Olsen.

Om konlirmationerne
Efterårskonfirmationen finder som bekendt
sted sønd,ag d,en 7. oktober.
De pågældende konfirmander bedes møde i
kirken til instruktiom torsdøg aften den 4. oktober

,,Lad visne kun -."

Vi står overfor efteråret. Endnu en gang skal
vi opleve, at al naturens skønhed visner og forgår. Det er en uforanderlig lov i tilværelsen. Og
vi er selv under den 1ov. »Tiderne ændres, og vi
med dem<., siger et gammelt ord, og det taler

kl.

L9.

*
I

1963

vil konfirmationerne i

Dyssegårdskirken

blive som følger:
FORAR: Palmesøndag den 7. april 1963 kl.
(Kun 6n konfirmation).

10.

*

sandt.

Til den kendsgerning kan man så forholde sig,
som man vil. Men den bliver ikke anderledes!
Det er derfor meget naturligt, om et menneske
midt i a1 denne omskiftelighed søger efter noget
fast at støtte sig til. Men kan det findes? Lad
det her blive os klart, at fra eeldgammel tid har
utallige mennesker gjort den erfaring, at »Herrens ord bliver evindelig«. Alt andet forandres,
men Gudsordet forblev altid det samme, i gry
som i kvæld, når modet var stort, og når det kun
var ganske ringe. Det er altid et budskab til os.

27. Lrqars

September 1962

EFTERÅR: Søndag den 6. oktober

lig kI. I og kl.

1963,

forment-

12.

(A1tså 2 konfirmationer på somme dag).

*
Konfirmationsforberedelsen begynder mandag
den 5. november 1962 kl. 8 i Dyssegårdskirkens
krypt.
.IVBI

Det ny Testamente og Salmebog medbringes.
Prcpsterne.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Giroindsamlingen til Menighedsbladet
Den årlige indsamling til vort sogns menighedsblad gav i foråret ialt
1387,00 kr.
- beløkr
'bringer
- vi aile giverne
For dette store
vor hjerteligste takl
Prcesterne.

Om Amerika
Da ieg har haft lejlighed ti1 at gøre en rejse ti1
Amerika, kunne jeg teenke mig, at det ville være
af interesse, om jeg fortalte nogle indtryk derfra. Jeg agter derfor i efteråret at holde føIgende tre foredrag i Dyssegårdskirkens krypt:

Lydforholdene
Flere mennesker, især æ1dre, klager over akustikken i vor ny kirke, det er navnlig galt nede
i hjørnet ti1 venstre for indgangen.
Dette beklagelige forhcld har ofte været drøftet og'blev ligeledes behandlet ved kirkesynet

i maj, og der vil nu i den kommende tid ved
menighedsrådets foranstaltning blive rådet bod
på kalamiteten.

Indtil dette arbejde er tilendebragt, opfordrer
vi, ligesom i sidste nummer af bladet, så indtrængende vi kan, kirkegængerne ti1 at sætte
sig så nær ved prædikestolen som muligt.
Prcesterne.

Gaver til Kirken

Onsdag den 10. oktober kL.20:

Almindelige indtryk.
Onsdag den 14.nouember kl,. 20:

Politiske forhold

i

U.S.A.

Onsdag cien 12. dece.mber kL. 2a:
Kirkelige indtryk fra U.S.A.

Jeg har i den amerikanske ambassade lånt
nogle film, som vi1 blive vist ved møderne. Adgangen er fri og gratis for a11e. Men da vi meget
ønsker et lysbilledapparat i menighedsiokalerne,
bliver der lejlighed til at give en gave dertil i en
af kirkens bøsser.
Med venlig hiisen
Hans Thgge Jacobsen
sognepræst

Menighedsrådet
Mangeårigt mediem af Dyssegård sogns menighedsråd, glarmester, sognefoged G. Fritjof Han-

sen, Nlunkely 10, afgik den 3. september ved
døden efter nogen tids sygdom.
Vi vi1 også her i menighedsbladet mindes G.
Fritjof Hansen for hans store interesse for vor

kirkesag såvel som for den nyindviede Dyssegårdskirke. Som bel<endt er den ene af de 2
malmlysestager på aiteret skænket af hr. og fru
Fritjof Hansen; den anden er en gave fra Dyssegård Grundeierforening, for hvilken afdøde var
formand.
G. Fritjof Hansen efterfølges i menighedsrådet
af værkmester O. C. Rindom, Stenagervej 22, der
er første suppleant på den i efteråret 1961 valgte
kandidatliste.

Vi har haft

den g1æcie

gavebeløb:
Skibsmæg1er

K.

Tagensvej

233

at modtage følgende

E. Sørensen,

50

kr

(ved dåb) . .
50 kr
Fru Rildsø. Dyssebakken 14
10 kr.
Fru Kaels, Mulius Erichsens A116 I . . . .
5 kr.
Hr. J. P. Jensen, Stoipegårdsvej 33 ....
5 kr.
Vi beder giverne modtage vor hjerteligste takl

Mrk.

316 1962

PrcBsterne.

,rTil himlene rækkar -.66
»Frederikskilde« hed en gård, som 1å en mils
vej fra Sorø, hvor B. S. Ingemann ofte var gæst.
Nylig havde døden besøgt det smukke hjem og
taget den yngste datter fra familien, og nu lå
den anden datter og ventede på, at også hun
skulle få rejsebud.

Det var »Tæring«, de havde, denne snigende
sygdom, som der ikke fandtes hjælp for dengang, midt i forrige århundrede.
Hun var blevet så bleg og tynd, og hænderne,
som før var så rappe ti1 at tage fat på al slags

nu hvide og kraftløse på taeppet.
Midt i sin ungdoms fagre vår skulle livstråden

arbejde, 1å

klippes over.

Hun måtte ofte tænke på den sidste store
rejse, som hun snart skulle ud på. Da kunne
ingen af hendes kære følge hende, hverken far
eller mor eller søskende. HeIt alene måtte hun

i hende ved
for at finde

igennem den mørke dal. Det bævede

tanken, og hun søgte til Bibelen
hjælp og trøst i sin nød.
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Især Ps. 36 iæste hun ofte. Den taler om Guds
trofasthed og trygheden ved at være hans. Men
Bibelen i datidens tunge, stive sprog var ikke
let at tilegne sig for en ung pige. Atter og atter
brød uroen frem i hendes sind. Ak, hvor tungt
det var at sku11e dø ungl
En dag fandt hun på at skrive til Ingemann,
som så ofte havde været på »Frederikskiide«, og
bede ham om at omsætte psalmens ord til vers,
som kunne give hende mod og styrke ti1 at møde

det uundgåelige.

Kun nogle få dage efter kom svaret fra ham
med den sa1me, som senere blev så kendt og
elsket:

Til

himlene rækker din miskundhed Gud.
- din trofasthed når dine skyer,
llin retfærdshånd over bjergene ud
-er strakt over daie og byer.
Den enkle måde, hvorpå Ingemann skildrer
Guds miskundhed og kærlighedsvingen, som er
bredt ud i mørket, for at vi kan skjule os under
dens skygge, var netop det budskab, den døende
unge pige trængte til. Hun fik nåde til at gemme
sig i 1y af disse kærlighedsvinger, og da døden
kort efter bankede på hos hende, kunne hun

frimodigt møde

den.

Herren havde jo lovet at bjerge den bævende
due, og da var der ikke mere at frygte for.

T. N. Wulft.

Skouturen,
»Skovturen«, menighedsplejens udfiugt for vort
sogns gam1e, fandt sted den 5. september under
stor deltagelse. Vognmand E. Edelskou havde med

vanlig elskværdighed stillet 2 store omnibusser
disposition. Turen gik over Slangerup, hvor
kirken blev beset; før man drog videre, sang man
til minde om Thomas Kingo, der i sin tid var
præst i byen, hans salme: »Din kirke, gode Gud,
hvor Ordet lyder
.« Gennern Frederikssund

til

kørte selskabet

til Jægerspris.
Her var der d;ekket

kaffebord i »Slotskroen«. Pastor Jacobsen fortalte
om Grevinde Danner og Jægerspris Stiftelse. Bag-

efter gik hvem der havde lyst en tur i parken for
at se grevindens gravhøj.
Hiemturen lagdes
over Ballerup, og kI. 18,30 -var vi atter i Dyssegård efter en god og interessant udflugt.

w.

Ordinalion
Cand. theol. Thomas Jacobsen, som sidste efterpastoralseminariekandidat ved Dyssegårdskirken, blev onsdag den 29. august ordineret
i Københavns Dornkirke for derefter at overtage
stillingen som hjaelpepræst i Norderøernes Vestre
Præstegæld på Færøerne.
Thomas Jacobsen, der er færing, får såtedes sin

år var

første præstegerning

i

sin hjemstavn.
M.W.

Evigt liv
Det evige liv er ikke blot noget fremtidlgt,
hverken at jeg skal vente på engang her i livet
at nå til en højere livskvalitet, eller blot det, at
..':g efter døden skal begynde forfra hos Gud.
$et evige liv er at høre sammen med Gud: ved
flyttet over til Gud. Så er det evige
både lydigheden og tjenesten og troens trøst
og fred i a1le ting
og troens levende håb ved
graven og trods alle- dødstanker, fordi det at høre
sammen med Gud ender ikke med døden. At tro
dåben og troen

liv

på Gud er det evige liv.
Men at tro på Gud er også at tro futdt og fast
på Iiv efter døden
trods døden. For Gud
- eller
er
og er altid, også
trods a1 død. Og at vaere
Guds menneske er at være hos Gud aitid, også i
,og trods døden.

Og denne trøst over død og grav er også noget
»her og nu«, her i vort menneskeliv.
L. Brøndum

O.

HOI.BEBG

om gudsfrygl
Man må derfor ikke lade sig forbløffe af
den ros, som gemenligen tiIlægges en og anden
med disse ord: »Det er en mand, som frygter
Gud«. l\{ap må også efterforske, hvad han bestiller meilem froprædiken, højmesse og aftensang, om hans gudsfrygt er den samme om mandagen, som den var om søndagen, ja, om han
ikke efter den almindelige måde alternerer med
bønner og synder
og, hvis han befindes såIe- langt
des at være, er det
fra, at han fortjener
det navn af en gudfrygtig mand, at man heller
kan lægge ham hans dagiige lovsang og kirkegang til last.
(Libr. I, epiqr. 66).
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§amlund med Ghrislus
lid til Gud. Han være din frygt og
din kær1ighed. Han vil svare for dig og gøre alt
til dit bedste. Her har du intet blivende sted;
alle vegne er du her kun pilgrim og fremmed;
og intet steds vil du finde ro uden i inderligt

Møder

Sæt al din

September
fru

Onsdag den 5.: Kvindekredsmøde hos
pesen, Kildebakkegårds A116

Jep-

11.

samfund med Christus. Hvad ser du dig om efter
her? Her er dog ikke stedet, hvor du skal finde
hvile! I himlen skal dit borgerskab være, og a1t
jordisk er kun at betragte som forbigående. Alle
ting forgår, og du med dem. Se derfor til, at du
ikke hænger dig ved dem, så du gribes af dem
og går til gruade. Hos Gud i det høje skal dine
tanker være, og din bøn uafladelig henvendt ti1

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

Christus. Hvis du ikke kan udforske de høje og
himmelske ting, så hvil i Christi lidelse og dvæl

Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos

gerne ved hans hellige vunder.. Thi, hvis du

andægtigt henflyr til hans vunder og dyrebare
naglegab, da skal du finde rigelig trøst i trængsler. Da skal du ikke bekymre dig stort om menneskers ringeagt og let finde dig i krænkende
ord. Christus var også i verden foragtet af men-

nesker og blev i den yderste trængsel forladt af
venner og bekendte under forhånelse. Christus
ville lide og foragtes, og du vover at beklage dig

over noget? Christus havde fjender og bagtalere,

og du vil have alle til venner og velgørere?
Hvorledes skal din tålmodighed kunne krones,
når du ikke har haft modgang, hvorledes kan
du da være Christi ven? Hold ud med Christus
og

for Christus, om du vi1 herske med Christusl
Thomas d, KemPis.
(»De imitatione Christi«, II, I).

Lundbye, Merianvej 22.
Vestre kreds hos hr. Hauberg, I(ildebakkegårds 4116 1. (Ef. kap. 3).
Onsdag den 26.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Pastor Max 'W. Olsen ta1er.

Oktober
fru Appel

Lustrup, Ewaldsbakken 28.
Onsdag den 10.: Bibeltime. Østre kreds hos

hr.-

Øster Hansen, Hagens A11e6 25.
Vestre kreds hos hr. Sandborg Olsen, Frændevej 11A. (Ef. kap. 4).
Onsdag den 24.: Offentligt møde

i

Dyssegårds-

kirkens krypt, hvor inspektør CarI Hartvig
ta1er.

November
Onsdag den 7.: Kvindekredsmøde hos

fru

Frø-

kjær-Jensen, Lyngbyvej 298.
Onsdag den 14.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Mortensen, Ordrupvej 131.
Vestre kreds hos fru Eu,ertsen, Sønderdalen
24. (Et. kap. 5).
Onsdag den 28.: Offer-rtligt møde i Dyssegårdskirkens krypt, hvor missionær fra Indien
Poul Lange taler.

December

l{ogle skrffiord

Onsdag den 5.: Kvindekredsmøde hos

Høeghsmindevej

Ilerren er nær hos dem, hvis hjerte er knust,
han frelser dem, hvis ånd er brudt.
Ps. 34, 79.

.AIB.

frk. Olser

23.

Torsdag den 13.: Julemøde i Dyssegårdskirkens krypt, hvor sognepræst Otto Behrendt, Sct. Johanneskirken, taler.

SøNDAGSSKOLEN

*

hver søndag kI. 13-14 i Dyssegårdskirkens krypt. AI1e børn er hiertelig velkomne.
.NIB. På grund af efterårsferien er der ingerr
samles

Dette er min Faders vilje, at hver den som
ser Sønnen og tror på ham, skal have et evigt
1iv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag.
Johs. Eu. 6,

søndagsskole den 14. og den 21. oktober.

P.

Gei,L.

40.

Ansvarshavende redaktør: Pastor Moæ W. OLse*.

Teller - Hellerutr

