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til mig!« (v. 14). Men Jesus fastholdt sit
forlangende, oB »da tilsteder han (Johannes) ham
det« (v. 15).
Denne skiidring af Jesu dåb hører vi hvert år
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\ri l:eser i Matthaeusevangeliet, at Jesus under
det røre. som Johannes Døberen havde vakt ved
sin optræden i Judaeas' ørken (3, 1 ff.), var blandt
de mange, der søgte til den nidkaere forkynder

af

»Him11s1iges rige«: »Da kommer Jesus fra
Galiiæa ti1 Jordan til Johannes for at døbes af
ham«. Det må fremkalde vor forundring. Johan-

nesdåben var jo en »omvendelsens dåb«, en dåb
af dem som forstod, at det var ikke nok at kunne

for deres åndelige fader. Man
måtte også leve i den gudsfrygt, som han havde
været et eksempel på. Det var en dåb af mennesker, som bekendte deres synder (v.6) og var fast
besluttet på, at herefter skulle deres liv bære
kalde Abraham

»ornvendelsens frugter« (v. 8).
Men trængte Jesus tii at døbes? Johannes Dø-

beren mente det ikke; han sagde tvaertimod ti1
Jesus: »Jeg traenger til at døbes af dig, og du

tiI fastetiden. Og vi hører den
ikke, for at der skal tales om vor dåb (hvad en
gammel kirkelig bestemmelse kræver). Om vor
dåb skal der iklce tales før Trinitatis søndag. Men
her
taies der om
ved Jesu dåb i Jordan
ham,- om at han indviede sig -til at være vor
som indledning

FreIser.

Han stillede sig solidarisk med os, som alle
trænger ti1 Guds nåde og syndernes forladelse.
Han antog sig vor sag og forblev den tro indtil
korsets død.
Jesus dåb var dåben ti1 døden. Det var hans
indvielse helt til Gud og helt ti1 os.
Derfor lød det da også, "straks han steg op af

vandet,<: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem
jeg har velbehagn (v.17).
Mar W,Olsen.
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Kirkebetjent Garl Rosenberg
Vor gamle kirkebetjent C. Rosenberg døde i
december 1962 lige ved 90 år gammel. I de mere
end 25 år, han gik og passede sine ting til gudstjenestens ordning i »kaelderen« derovre på Dyssegårdsskolen, blev han en god og kær ven til os
allesammen. Han havde haft en helt enestående
mærkr,ærdig livsskæbne, som jeg her ikke kan
kornme ind på. Fra den yderste armod, som folk
nutildags ikke forestiller sig, og fremover gennem et hårdt arbejdsliv blev han et eksempel for
os alle. Hans fromhed var ægte. Hans minde er
en velsignelse.
Hans Thgge JrLcobsen.
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Frimærker!

Jubilæunn
Mandag den 1. april har kordegn

klok- ellerRud,olt
Gentofte kalder det
- iblandt
Hdnsen, Ellemosevej 115, haft sin gerning
os i 25 år, Som tiden dog går! Jeg tager ikke

ker, som vi her

i

fejl i at formene, at mange beboere her i sognet
vil tænke venligt på ham på jubilæumsdagen
så venligt hjælpsom han altid har vaeret, og

atholdt han er

blevet'

For indkomne frimærker (leverede af pastor
Jacobsen, fru Skjoldager, Lars Petersen og A. O.
Johansen m. f1.) .
10,00 kr.
Brugte frimærker modtages med taknemmelig-

hed at

A. O. Johansen,

så

Ervaldsbakken

Hans ThEge Jacobsen.

16.

Dysse gårdskirkens årsf est

Girokortet

Vor nye kirke blev jo indviet søndag den 19.
februar 1961.
allerede i 1962 gjorde vi den

Ni; er vi her igen! Vi håber ikke. det vlrker
irriterende. Vi er jo nødte til at bede om midler.
ti1 dette li11e kirkeblads udsendelse til samtlige
husstande i sognet
- ca. 4000. L,Ienighedsrådet
støtter foretagendet med kr. 1200 om åretl men
der behøves tre gange så meget. Hidti1 har vi
fået balance ved hjælp af indbetalinger på dette
girokort. L{en nu r.ar r.i så dristige
- særlige at udsende et fint julenummer ti1 rr-range penge.
Derfor tør vi måske bede om. at man betaenker
os rigeligt ved denne iejllgl.red.

nærmest

liggende

søndag ti1 en slags årsfest. Så-

fremt vi fortsætter hermed, vit d_et jo i fremtiden blive en he1 institution. Vi har hørt det fra
andre steder. I de katolske lande er sognekirkens årsfest en meget stor begivenhed, hvori
praktisk talt alle sognets beboere tager del.
IIer kan vi kun gøre det på den måde, at gudstjenesten får et særligt festligt praeg med udvidet liturgi for »orgel og kirke« o.s.v. Men det
kan jo godt være festligt.
Altså: Sønd,ag d,en 77. februar: Kirkens å.rs-

-

fest!

H.Th. J.

MENIGHEDSLOKALERNE

H

i Dyssegårdskirken

i

Disse lokaler er pæne, varme og tiltalende og

udlejes

tiI møder for foreninger,

o.1., såve1 politiske som upolitiske.

Lejen er: lille sal

institutioner

. . kr. 2b,00
.... kr. 60,00
begge sale .. kr. ?b,00
..

..

store sal

Der ydes moderation ved sæsonaftaler efter

nærmere aftale.
Der kan aftales med den tilsynsførende vedrørende servering af kaffe eller the med brød
a kr. 3,00 pr. stk. incl. servering.

Aftale om leje af salene træffes med den til-

synsførende:

Menighedsplejer-rs juleindsamiing

som.

tog ivrigt del i indsamlir.rgen. således at vi fik
en rundelig sr-rm

til

uddeling og anden hjætp.

Regnskabet lyder som følger:

Indsamlingslisterne

6.001,21

Gave fra Helleruplund menighed . .

Ia1t
Hjertelig tak

kr.

500,00 kr.
6.501,21

kr.

til aIle listebærere

Dyssegårdsvej 98, Søborg.

menighed!

Menr,ghed,srddet.

fandt

sædvanlig sted i december maned. Det var en
ekstra opmuntring, at vort store konfirmandhold

Kirketjener H. Braune,
6427.

W. Oisen.

usindsamlingen
december 1962

konfirmanderne,

TIf. Søborg

lIti-t

Hans Thgge Jacobsert

-

-

- ikke mindst
bidragydere og Helleruplund

Chr. LundbEe

Hans Thyge Jacobsen

Kasserer

Sognepræst.

.-
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i

Hvad der holiler de kristne

krypt

Dyssegrirdskirkens

Onsdag den 13. februar ki. 20: Professor, dr.
theol. E. Tl'testrup Ped,ersen: »Den danske Folkekirke«. Hertil professorens egne lysbilleder.

Onsdag den 13. marts kl.20: Professor, dr.
theol. E. Kildegaard fra Chicago taler på dønsk
om »Amerikansk kirkeliv«.

rikanske ambassade.

- Film fra

den ame-

Andre møder
ansdag d. 6. Jebruar kl. 14.' Gamles møde.
Torsdag d. 2S.februar kl. 20: Ungdomsmøde.
Skcertorsd,ag

d.

L1.

efter altergang k1.

a,pril, kl,. 20: Konfirmandfest

19.

Hans Thyge Jocobsen.

Ny" konfirmander
Efter overenskomst med Gentofte Kommunes
Skoler,æsen skal børn, som agtes konfirmerede i
årel 1964
NB! 1964
indskrives nu i apri.l

måned.

Vi-kan ikke gøre- for denne besynderlige

ordning; men sådan er den altså.

ind- DerforKrypt
i Kirkens
fredag den t 9. april kl. 16.

byder

vi til

indmeldelsesmøde

Dåbsattesten må medbringes. Foraeldre er naturligvis velkomne ti1 at være med. Dette kan
måske være praktisk for at man kan få rigtigt
fat på bestemmelserne. Disse går ud på følgende:

1964
Forårskonf irmation:

-

NBt

-

Søndag d,en 22. marts.
Ef

terårskonf irmation :
Søndag d,en 4. oktober.

i

disse datoer er det gønske urnuLigt at foretage. Såfremt nogen måtte ønske en
anden dag, er der jo den udvej, at barnet »går
ti1 præst« her, men søger konfirmation i en anden af Omegnens kirker, hvor man har andre
-ZEndringer

datoer.

HANS THYGE JACOBSEN
sognepræst

MAX W. OLSEN
residerende kapellan

sammen
Skal det mål nås, at de kristne sammenholdes
i troens enhed, da må de ej alene samles i prædikenen, hvor de alle hører det samme ord, derved
kaldes til 6n tro og lærer at holde sig tii 6t hovedl De må også samles ved 6t bord, æde og
drilike med hverandre, Evangeiiets prædiken
holder vel de kristne sammen og gør dem ligesindede, rr.en Nadueren gør det dog i langt højere
grad.

Herom har de gamle lærere hafi sindrige tanker. De har sagt: Kristus har brugt brød og vin
til sin nadver af den årsag, at ligesom mange
korn, af hvilke ethvert har sit eget legeme og
sin egen skikkelse, bli.ver malede sammen og
bagte til 6t brød, således er vel også ethvert
menneske 6n person og skabning for sig, rnen
eftersom vi alie i sakramentet bliver delagtige i
6t brød, også 6t legeme (1. kor. 10, 1?). Thi her
er 6n tro, 6n bekendeise, 6n kærlighed, 6t håb.
Til vinen kommer også mange druer, mange
bær, alle af forskellig skikkelse, men såsnart de
udpresses og bliver til vin, da er der ingen ulighed j. vinen. Det er 6n skøn og klar saft
så1edes skal også de kristne være.

-

Denne de gamles tale giver jeg fuldt medhold.
Thi dertil skal sakramentet t.jene, at det holder
de kristne smukt sammen i 6t sind, 6n lære, 6n
tro, så at ikke hver af dem er 6n kerne for sig,
det vil sige har sin egen tro. Djævelen hviler
ikke. Han opbyder alt for at forstyrre denne lighed og enlghed, thi han ved ret vel til hvor stor
skade det er ham, at vi alle har 6n tro og holder

til 6t hoved.
Udvortes kan vi ikke være lige, thi stænderne
er ulige. Skal enhver virke i sin stand, må der
øves forskellige gerninger. En bonde lever anderledes end en fyrste og varetager andre sysler.
En husmoder har andet at tage vare på end en
tjenestepige. Slig forskel må der være og forblive i det udvortes liv. Men i Kri,stus, vor Frelser, er hverken kvinde elIer mand, drot eller
bonde. Alle hedder de Kristi troende. Thi det
os
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samme evangelium, de samme forjættelser, den

Møder

samme tro, som jeg har, har også en kvinde, en
fyrste, en bonde, en tjener, et barn.
Til denne induortes lighed henviser nadverens
sakramente, som giver alle 6t, alle lige meget.

Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos
borg O1sen, Frændevej 11 A"

Lutl'ter.

Gud

-

og vi

Salig er den, som elsker dig, som elsker sin
ven i dig og sin fjende for din skyld. Kun den
alene mister ingen af sine kære, der elsker dem
alle i ham, som aldrig mistes. Men hvem anden
er ve1 det end vor Gud, den Gud, som har skabt
himlen og jorden, og som har opfyldt den med
sin fylde, da han skabte dem? Kun den, der forIader dig, mister dig. Og den, som forlader dig,
hvorhen går han og hvorhen flyr han, uden bor'i
fra din nåde og ind i din vrede? Thi overalt fin-

der han din lov i sin straf. Men din lov er sandhed og du er sandhed!
Augustinus.
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fru

Sand-

Onsdag den 13.: BiLreltime. Østre kreds hos frk.
Olsen, Iløeghsmindevej 23.
Vestre kreds hos hr. Jensen, Sønderdalen 47.

(KoI.

2).

Onsdag den 2?.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Pastor O. Johansen taler.

APril
Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos
berg, Kiidebakkegårds A116 1.

fru Han-

Onsdag den 10.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Øster Hansen, Hagens A116 25.
Vestre kreds hos hr. P. Geil, Sønderdalen 12.

(KoI.

3).

Onsdag den 24.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Sognepraest Højlund, Kingoskir-

Kirkelig statistik
1959 1960 1961

Marts

ken, ta1er.
19ri2

613 1291 987
37 8,4 86
55 106 104
7 25 26
B
5
3
0
0
4
5 72
4
0
7
1
695 2478 1849

Mai
Onsdag den 1.: I(vindekredsmøde hos fru Jeppesen, Kildebakkegårds A116

11.

Onsdag den B.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Mortensen, Ordrupvej 131.

Vestre kreds hos hr. Hanberg, Kildebakkegårds .4116 1. (Ga].

11).

Onsdag den 29.: Offentligt møde

i

Dyssegårds'

kirkens krypt. Pastor Zuickg, Trinitatis

kirke, taler.

Sognets befolkningstal 10.379 10.316 10.464 11.075

Heraf udenfor

fo1kek.. 372 372 3i2

372

Rudalf Hansen,
kordegn.

§øNI'AGSSIIOLEN
samles hver søndag kl. 13-14 i krypten" NBJ Palmesøndag og Påskedag i,ngen søndagsskole!

Sidste gang før sommerferien:

gynder igen

25. august.

26.

maj. Vi be-

Juni
Onsdag den 12.:Kvindekredsmøde hos fru Ewertsen, Sønderda1eu 24.
Onsdag den 19.: FæIIes bibeltime hos hr. Lundbye,
Merianvej 22. (Gal. 2).

August
Onsdag den 28.: Fælles bibeltime hos hr. P. Geil,
SønCerdalen 12. (Gal. 3).

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W, alsen.

Teller " Hellerur

