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PBOGRAM:
TIRSDAG DEN 8. OKTOBER

KL.

14,00

Kl. 14,00 Markedet åbnes ved sognepræsten.
Kl. 16,00 Underholdning ved skuespiller Hans §7. Petersen.
K1. 19,30 Orgel- og korkoncert ved kirkens organist og kor.

Kl. 20,30 Farvelysbilleder {ra kanaløen Guernsey v. kordegnen.
Kl. 22,00 Afslutning ved sognepræsten.
På rnarkedet

i

kirkens krlpt forefndes døgen igennern kdferestaørant, tornbolø. ødsølg af ltåndarbejder, bortlodninger ?n. a.
Caaer

til

Lodsedler ail i foruejelt søges afsat i sognet.
baqareru af enltuer art rnodtøges rned tak i prøstegården.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Adresser:
Hans
Sognepræst
-DyJsebakken

MEDDELELSEB

Thyge Jacobsen,

8, Hellerup' TelI. GE 2364. Trællee

l8-19.
Residerende Kapellan, mag, alt. Mar W. Olsen'
Grants A116 23, Hellerup, Telef. SØ 6183. Trælfes
bedst Hverdage (undtagen Fredaq) Kl. I2-13.
Eordegn Rudolf flansen,
Ellemosevei 115, Hellerup. T€lf. GE 2875. Trællee
Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 10-13. Fredaq
bedst hverdage (undtagen Tiredaq) Kl.

Dyssegårds Sogns Menighedsråd og præster
indbyder herved ti1 følgende i efteråret 1963:
UdfluEt for Gamle:
Tirsdag den 3. september kl.
Mødested: Præstegården.
A11e ældre er velkomne.

iilliqe Kl. 18-19.
Olganist, Dr. phil, Povl HamburEer,

JæserbakLen 7, Gentolta, Telt. OR 5227.

Kirkebetient EL B raune,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. TeIl. SØ 6427.
Menighedsraadets Formand

Udlandel:

Torsdag den 5. september k1.
Aften-Gudstjeneste.

Hulkærvej 11, Søborg. Tel{. SØ 1550.

MeniEhedsplejen

i

Dansk Kirke

:

Skoleinspektør Chr. Larsen,

14,00.

:

20,00

Prædikant: Prof., dr. theol. Bent Noack.

Formand: Sogrnepræst Hanr Thyge facobaen.
Kaggererr Hr. Chr. Lundbye,

Ti1 fordel for Folkekirkens udlandsvirksomhed.

LJdlejnits

Ungdomsmødel

Fredag den

af Dyssegårdskirkens

rnenighedslokaler

september

kl.

20,00.

Dyssegårdskirkens Minimarked l

Disse lokaler er pæne, varme og tiltalende og
udlejes til møder for foreninger, institutioner o.1.,
såvel upolitiske som politiske.

er: Lille sal
Store sal
Begge sale

Lejen

20.

Tidligere konfirmander indbydes.

kr.
kr.
kr.

Tirsdag den

8.

oktober kl. 14-22.

Konfirmandfesl:

oktober kI.

25,00

Søndag den

60,00

(efter konfirmandaltergang k1.

13.

20,00
19).

75,00

Der ydes moderation ved sæsonaftaler efter
nærrnere aftale. Der kan aftales med den tilsynsførende vedrørende servering af kaffe eller the
med brød å kr. 3,00 pr. stk. incl. servering.
Aftale om leje af salene træffes med den ti1-

lor

Sammenkomst

Onsdag den

ældre:

6.

november

kl.

14,00.

Menighedsmøde:

Onsdag den

13.

november k1.

20.

synsførende:

Kirketjener H. Braune,
Dyssegårdsvej 98, Søborg.
Telefon: SØ 6427.

UnEdomsmøde:

Fredag den 6. december

20.

Menighedsmøde:

GAMLES UDFLUGT

Onsdag den

Dyssegårds Sogns Menighedspleje indbyder
herved sognets ældre mennesker til en udflugt
med vognmand Edelskovs store europa8ående

11.

Nærmere program

december kI.

vil

20.

senere blive bekendtgjort.

På Menighedsrådets vegne.

busser
Tirsdag den 3. seplember kl, 14,00.
Starten foregår fra Præstegården præcis

kl.

vi er hjemme kl.

komne, men de, som ikke er på listen fra tidligere år, bedes melde deres deltagelse til præsterne eller klokkerkontoret, så vi kan skønne,
hvor mange vi bliver.
Mernghedspleien.

CHR. LARSEN

14,

18' Hvor turen går hen er
en hemmelighed. Alle ældre mennesker er vel-

og

kl.

f

ormand,

skol,ei,nsp ektør,

HANS THYGE JACOBSEN
sogneprcEst.

MAX W. OLSEN
residerende kapellan.

DYSSEGAARDSKIRi(EN

Ham skal I ligne!
Der findes mange dygtige, energiske og målbevidste mennesker. De ved, hvad de vi1, og de
forstår at gennernføre deres beslutninger. Hver
tidsalder har haft sine repræsentanter for denne
type, og i vor tid synes der at være flere end
nogensinde. Hvem har indvendinger at fremføre
overfor dette? Sikkert ingen. Thi
som allerede
»Hvo lidet- sår, han lidet
Peder Laal,e skrev
får.« Der skal virkelig bestilles noget her i livet,
hvis man ønsker at opnå resultater.
Jesus

-

er af samme mening.

Han har prist flid og indsats og forkastet ugidelighed (Mt. 25, 14-30). Og i Lk. 16, 1-9 fortaeller
han om en »mindre pæn« mand, men meget beslutsom og handlekraftig mand og siger, at ham
skal vi ligne. Ikke i hans forkastelige handlemåde naturligvis, men i hans beslutsomhed og
intet øjeblik hvilende iver, da det begyndte at
knibe for ham! For ham drejede det sig om at
få klaret dagen og vejen; men »her har vi ikke
blivende stad«. (Hebr. 13, 14). »Klokken slår, tin. Hvorledes med
den går, evigheden forestår
den ? Det går nok, siger mennesker, hvis deres
tanker i det hete taget når så langt.
Jesus siger: Brug livet, brug tiden rigtigt. Lad

det hele blive til en målbevidst indsats
e»i,ghed,en

med

for øje! Brug »uretfærdighedens mam-

mon« i kærlighedens tjeneste og få så1edes venner, som I kan mødes med »i de evige boliger«.
Manden i evangeliet var en slyngel, men han
var k1og, energisk og målbevidst. Det skal Herrens venner også være, når det drejer sig om vor
frelses sag.
»Da skal vi nok komme hjem!«
Mar W.Olsen.

N

EDAD!

Det varer ikke længe, før fuglene holder op
med at synge, snart falder blomsterne og inden
vi ved af det, kaster skoven sig ud i det store
orgie af farver ti1 slut. Hvor kort, hvor kort!
Men det er meget værre, at i hvert enkelt
rnenneskes liv, i dit og i mit går det på samme
måde. Hvor kort, hvor kort! Det begynder så
forhåbningsfuldt med friske lyse farver, og så
bevæger det sig over højsommer, eftersommer,
efterår

til

vinter.

En skønne dag begynder det at gå op for en,
at nu har det nok veeret »solhverv«. Det er begyndt at gå på hæld, selvom det måske ikke
mærkes så meget endnu. Toppen er passeret, og

det vil herefter stadig gå den anden vej. Man
har set det første gule blad sejle ned gennem
luften. Det var måske spejlet, som fortalte om
det første grå hår og den første rynke. Og man
mærker på sin krop, at man ikke overkommer
så rneget som før. En tid kan man s1å det hen,
men efterhånden bliver tegnene alligevel for
mange og for tydelige til at man kan overse
dem el1er snakke sig fra dem.
Dagene bliver kortere, det er hvad vi alle oplever sorn årene går. Da man var barn, var der
vætdig forslag
selsdag,

i

tiden. Når man havde haft fød-

var det frygteligt at taenke på, at der

nu var et langt, uendeligt år til den næste. Men
er man kommet op i årene, synes man snarere,
at det er ens fødselsdag hvert øjeblik.
Det er trist nok, når man ko.mmer så langt hen

på året, at man må tænde lys både morgen

og

aften. Men det er alligevel værre at vaere kommet så langt hen i livet, at man må bruge kunstige midler for at dæmpe og bekæmpe det fremtrængende mørke. »Tider,skal komme, tider skal
henrulle, s1ægt skal følge slægters gang.« Sådan
er det, og det er en svær lektie at få. Men godt
er det da, at det også er sandt, hvad verset fortsætter med at sige: »Aldrig forstummer tonen

fra Himlen«.
Det er det kristne håb, der lyder i de linier,
det håb, som enhver af os har lov til at tage til
sig som sit. Det er vort, for vi er genfødte til det
i den hellige dåb. Det er håbet om opstandelse
fra de døde og evigt Iiv.
Det er stadig bittert, at det går mod livets vinter, for vi elsker jo livet og skal også elske det
som den gode Guds gave det er. Men en endnu
større gave har vi alligevel i håbet, det levende
håb om det liv, vi kun kender i billeder, og
skønnest i det billede fra 1. Mosebog, at i Paradis
skal Gud llerren vandre mellern havens træer,
Får vi fat i det håb, gør det ikke Iængere så
meget, al Dort sommersolhverv er passeret.
N. Aa. Barfoed.

GA\/EB
Vi har haft den

at

modtage følgende

4.....

10,00 kr.

gIæde

gaver:

FruWeber, Stenagervej

Fru Jo,hnke, Dalstrøget 99 (ved bankkasserer H, Jahnke's bisættelse)
Vor hjerteligste tak!

10,00 kr.

Præsterne.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Møder

Kusken
Der var engang en rigmand. Han lod i udlani dyre domme et par aldeles fejlfri og
udmærkede heste, sorn han ville have til sin
egen fornøje1se og fornøjelse af selv at køre.
Så gik der vel omtrent et år eller to. Dersom
nogen, som tidligere havde kendt disse heste, nu
så ham køre dem, han ville ikke kunne kende
dem. Øjet var blevt mat og døsigt, deres gang
uden holdning og sluttethed. Intet kunne de tåIe,
intet kunne de udholde, næppe kunne han køre
en mil, uden at han måtte tage ind undervejs,
stundom gik de istå, ligesom han sad allerbedst
og kørte. Derhos havde de fået allehånde nykker og vaner, og uagtet de naturligvis fik foder
i overflod skaemmede de sig dag for dag.
Da lod han kongens kusk kalde. Han kørte
dem i en måned: Der var på egnen intet par

det købe

heste, der bar hovedet så stolt, hvis

blik var

så

fyrigt, hvis holdning var så skøn, intet par heste,
der således kunne holde ud at løbe, om det var
syv mil i 6t træk, uden at der toges ind.
Hvori stak det? Det er let at se: Ejeren, der
uden at være kusk, gav sig ai med at være kusk,
han kørte dem efter hestenes forstand på, hvad
det er at køre. Den kongelige kusk kørte dem
efter kuskens forstand på, hvad det er at køre.
Således med os mennesker: Her er evner og
kræfter og forudsætninger nok
men kusken

mangler.
Engang var det anderledes. Der var engang, da
det behagede Guddommen selv om, jeg tør sige,
at være kusk; og han kørte hestene efter kuskens
forstand på, hvad det er at køre.
O, hvad formåede et menneske ikke den gang!
Søren Kierkegaard.

August
Onsdag den 28.: Fæl1es bibeltime hos hr. P. Geil,

Sønderdaien 12. (GaI.

3).

September
Onsdag den 4.: I{vindekredsmøde hos
Høegsmindevej 23.

frk.

O1sen,

Onsdag den 11.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Frøkjær Jensen, Lyngbyvej 298.
Vestre kreds hos hr. Gammeltoft, Dalstrøget
144. (Gai. 4).
Onsdag den 25.: Offentligt møde

i Dyssegårdskir-

kens krypt.
Taler: Landssekretær for KFUM's soldatermission Erik Bærenholdt.

Oktober
Onsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos

Ewaldsbakken

fru Appel,

28.

Onsdag den 9.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Olsen, Høegsmindevej 23.
Vestre kreds hos fru Ervertsen, Sønderdalen
24. (Gal. 5).

Onsdag den 23.: Offentligt møde

i

Dyssegårds-

kirkens krypt. Inspektør Hartvig taler.

November
Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos

frk. Mor'

J,J1l;-" Østre kreds hos rrk.
",,1"r'..;",r1,
Lindhardt, Ervaldsbakken 38.

SøNDAGSSKOLEN
efter sommerferien den 25. august i
Dyssegårdskirkens krypt kl. 13.

begynder

Alle børn er hjertelig velkornne.
NB. På grund af efterå,rsfenen er der ingen
søndagsskole den 13. og 20. oktober.

Vestre kreds hos hr. Sandborg Olsen, Fraendevej 11 A. (Ga1. 6).
Onsdag den 27.: Offentiigt møde

i Dyssegårdskir-

Sognepræst N. P.
kens krypt.
Lutherkirken taler.

Sørensen,

December
Onsdag den 4.: Kvindekredsmøde hos

fru

Øster

Ilansen, Hagens A116 25.

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W,Olsen.

Teller . Hollcrup

