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28. Årqarrg

Menighedsplejens juleindsamllng
Som sædr.anlig

i

vil de af Justitsministeriet autoriserede
og kontrolletede indsamlingslister til bidrag til gamle oEI s\rge og trærlgende i Dvssegard Sogn blive præsenteret fot sognets beboere af friviliige 1-istebærere, hor.edsa5ielig
unge mennesker.
ciecember måneds begyndelse

\/i

beder om sædvanlig r-elviije. Der er flere, end man måske tænker, som trænger
ti1 en håndsrækning og til optnuntring. Kender man i sit nabolag tii sådanne, bedes
man gir.e os meddelelse derom.

','r føler os samtidig opfordrede tii at advare imod ,,inds:tm1ere", som ikke er auto*iserede ved pastoratets stempel.

for veniis bistand
/. døentber /96).

På forhånd tak

I

I bestr-relsen fot Dl,ssegård Sogns N{enighedspieje:
Llans

Th1,ge Jaccbsen,

Sognepr,cst, formand.

K.

l{/eber,

Snedkermcstcr, næsrlormand.

Cltr. Ltmtll1,e,
K lssc;:er,

Rado( IJønseu,

-l[ax W.

1(orclcgn, sekrcrær.

ResidcrenCe hepel1an.

Prohurist.

Agte-c Jarobtett,

Ester Rønnenkarup Holst,

-Edith flansen,

Ptæstefrue.

Slrgepiejerske-

alsen,

Helge Larsen,

Svgeplcjc;:ske.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Adresser:
Sogneptæst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8, Hellerup. Tel{. GE 2364. Træl{ee
bedst hverdage (undtagen Tirgdaq) Kl. l8-19.
Residerende Kapellan, maE. a!t. Max W. Olsen,
Granls A116 23, Hellerup, Telet. SØ 6183. Træfles
bodst Hverdage (undtagen Fredaq) KI.12-13.
Iiordogn Rudolf fI ansen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. Trælles
Flverdage (undtagen Torsdag) KI. 10-13. Fredaq
iilliqe Kl. 18-19.
Organist, Dr. phil, Povl Hamburgcr,
Jæserbakken 7, Gentofte. Tel{. OR 5227,
Kirkebetjent If. B raune,
Dyseegaardsvej 98, Søborq. Telf. SØ 6427.
Menighedsraadets Formand :
Skoleinspektøt Chr. Latsen,
Hulkærvej 11, Søbors. Teli. SØ 1550.
Menighedsplejen :
Formand: Sognepræst Hanr Thyge Jacobsen,
Kagsererr Hr. Chr" Lundbye.

M ED[lELELSER
Dyssegårds Sogns Menighedsråd og praester
indbyder herved ti1 følgende i foråret 1964:
Sammenkomsl {or eeldre:

Tirsdag den 14. januar k1. 14.
Tirsdag den 3. marts k1. 14.
Ungdomsmøder:

Tirsdag den 25. februar k1.
Tirsdag den 5. maj ki. 20.
Menighedsrnøder

*

af Dyssegårdskirkens
menighedslokaler

Naermere program bekendtgøres senere!
H. Th. J.

Disse iokaler er pæne, varme og tiltalende og
Lldlejes ti1 møder for foreninger, institutioner o.1..
såve1 r-rpolitiske som politiske.
. . kr. 25.00
Lejen er: Li11e sal

Stoie

sa1
saie

kr.
kr.

75.00

neermeire aftale. Der kan a{tales med den lilsyns-

førende vedrørende ser\rering af kaffe eller the
med brød å kr. 3,00 pr. stk. incI. ser.,,ering.
Aftale om ieje af salene træffes med den ti1synsførende:

Kirketjener II. Brautte,
Dyssegårdsvej 98, Søborg.
Telefon; SØ 6427.

»SKO\/T[,ItsEN«
Nlenighedspiejens år1ige udflugt

for de ;eldre

Dyssegå.rd Sogn fandt sted tirsdag den 3. sep-

tember

i

fineste efterårsvejr og blev rneget vel-

i5,kket.

Der s,artedes k1. 14 fra preestegården,

i

FarvebilleCe
af Dyssegårdskirken

60,00

Der ydes moderation ved sæsonaftaler efter

i

:

Tirsdag den 11. februar kl. 20.
Tirsdag den 10. mårts kl. 20.
Tirsdag den 14. aprlL k1. 20.

LJdlejning

tsegge

20.

et par

af rrognmand Etlelskou's store 'r,uristbusser" Over
Gladsaxe og Glostrup kørte man videre vestpå
gennem naturskønne omgiveiser forbi Risø og
llcsi<ilde og endte tilsidst ved Munkholmbroen,
hvor l<affen blev drukket i Langtued Ftzrgekro.
Efter en spadseretur for hvem der vilIe, gik det
atter hiemad. Det var en fin eftermiddag!
w.

Et ofte følt sar-n r"i1 slart r-:et': afh,ltiipet, ide-t
der nu r'11 biir-e ir'enstrllet e-i sn'Lukt farre-postkort af kirkens indie. Dei r-ri
- fori-råbentli.g foreiigge fældigt lidt før' rui og vi1 bli..'e solgt for
Cen billige pris af 50 ore pr. slk.
Dette postholt vri kiir-tl-ie iinde anvendeise på

mange måCer. b1. a. også sot:-r julekorl til venner
og bekendte.
Vi håber. at man-ge r-i1 oer.r1'tte sig af Cette tii
bud. Kortet s:eIges on sondagen i kirkens våbenl-

hus, samt iør,rigt på kirkekontoret. (lverskudet
ved salget tilfalder menighedsarbejdet.
Rudolf tiansen.

Konf irmationsf orbenedelsen
begyndte mandag den .1. november. Der er indskievet ialt 103 l<onfirmander, hvoraf der skal
konfirmeres

til

marts): 11 drenge, 6 piger.
ti7 efterå.ret (4. oktcber k1. 9 og k1. 12): 30 drenge,
Joråret

(22.

4? piger.

ti1

1965;

4 drenge, 5 piger.

Ialt 45 drenge.

58 piger.

Rudolf Hensen.

DYSSEGAARDSKIRKEN

Velsignet være den,
l!
som Kommer-!

REGNSKAB

Mange ting er ikke mere som før; der er også
meget, som heit er faidet bort. Den, der er kommet noget op i årene, kan tale med derom.
MJen alle aendringer til trods kommer hvert år,
når ciagen er kortest og mørkest Julert ti| os med
sit 1ys, sin fest og sin glaede.
Julen har en egen magt over mennesker. Den
kaider mange gode og lyse minder lrem i vore
sind, den appeiierei til vor rledmenneskelige fors1åeIse og gavmildhed, og den stemmer vore
sind for »tonen fra Himlen«. Vi vii igen gerne
lytte 1il det gamle og dog aitid nye julebudskab.
errangeliet om at vi har fundet nåde hos Gud.
Ind i denne t,erden med dens kamp, modgang,
onCskab og fcrkr:enkellghed- har Gud sendt sin
enbårne Sø;'r. som vor Frelser.
Dette er juiens i<elne. Bortset ira hvad julen
ellers er elier iører rned sig, er den først og fremmest vor Frelsers Jesu Kristi. fødselsfest. Har

Tombola
Håndarbejdsbod
Dukkebod
Kaffebod

man i1<ke øje for det, er julehøjtiden kun en
sternning, et festlys, der snart er braendt ned cg
siuklies og ikl<e får ncgen dybere betydning for
os. Julen vi1 imidlertid bringe os a.lIe en stor og
:=gie g1:ede. Denne har sit udspring i de gamle
orC orn at »os er en evig Frelser født<<. Og er det
bLei-et vor tunge erfaring, at »vor egen magt den
er iiun svag«, da hører vi juiebudskabet som et
stort glaedesbudskal:. Det tænder lys i mørket,
tl-ri det forkynder os Guds }<:erlighed ti1 iiv og
saiighed.
Guds søn 'l:lev

Indtægt:
Store lodseddei

kr.

Amerikansk lodseddel

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Kagebod

Loppetorv
Senere solgt

.

Teellef ej1

500,00

878,39

32I,43
174,i5
206,84
71,33
20,62
1,00

UdgLft:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Bagermester Bo11
Købmand Jens Ojsen. kaffe m. v. . . kr.
Ialt ]<r.

Indkøbt tæppe til lodseddel
Leje af tombolatromie ............
Bogtrykker Teller
Uds. af lodsedler (porto)
Etiketter til priser

198,00
18,30
15,12
27,43

4,50
167,84
90,50
521,69

Ouerskud kr.

2.968,86

kr.

3.490,55

-

3467

Balance
TR,ZEKNIi.IGSLISTE

Store lodsedd,el:
595

1583

3991

-

si<ab ,,rci over jorden.

Amer ikan,sk e ott e rt er :

3189

-

-

340

-

i258

-

2013

-

620.

-

-

2605

1589

-

-

217

2857

-

3998

-

-

149

7

for dette budsirab prlser rri Gud og siger:
,,Velsignet være den som komme r i Herrens
O_q

Me1lemlægsservietter (orange):

Strikket trøje (gul):

I ..

Mat W.

basar
minimarked!
- den
- som biev
i liirkens kr-ypt
B. okiober forløb ti1 fuld tilfredshed. Vi fik et smul<t overskud ti1 at finan-

90.

Kransekage (lyseblå: 58.
Købmandskurv (grøn): 15.
Broderet dug (rød): 32.

holot

ciere det friviliige mcnighedsarbejde med, sådan
som det vil ses af nedenstående regnskab. Vi
siger hjertelig tak, rsær til den damekomite, som
udførte det store forberedende arl-.ejde.

59.

58.

Porcelænsfad (brun): 37.
Lunchsæt (hvid): 4.
Broderet pude (lyserød):

Olsen.

Bazaren i tlktober
Den

316,79

Iait kr. 3.490,55

vor Frelser. ,'Og så mange som
tcg imod. ham, dem gav han magt ti1 at vorde
Gr-rds bør'n.« (Johs. Ev. 1, 12).
Det er hvert eneste år ju"lens velsignede i:ud-

nat,n

1.000,00

Der er endnu enkelte uafhentede gevinster ti1bage

i præstegården; de bedes afhentet inden jui,

da de ellers tillalder menighedsarbejdet.
Hans Thyge Jacobsen.

DYSSEGAARDSKIRKEN

G U D ST J E 1T E STE

R

chkring iulen og nytåret alhclc,r.es føigeniic
gllCstjenester i Dyssegårdskirken:
Sønclag d.en 22. decetnber (4. S . i Aduent)

_

ott"""'gt

i:'røde

i

Dvs-"egårds-

1-*,_l?_,_
kirkens
krvot. hvor fængselssel<reteer Aage
Foulsen f., Kiri.ens Korsh;er taier.

Onsdag den 5.: Kvindekredsmøde hos

Ingen aftensang.
24.

l';"ffi iTiJJ ;TlTåi:., :i *1, "

Februar

K1. 10: Fastor Olsen.

Tirsdag den

""'f,'.,1,1x,
o"tli.'::

Sønd.erdalen

fru

Geii,

12.

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

decentber (Ju,l,eaften)

Lundb5,e, \{erianvej 22.

NB. I{1. 1?: Pa.stor Jacobsen.

Vestre kreds hos hr. Jeppesen, Krldebakkegårds AIle i1. (Johs. 1, 29*51).

Orzsdog den 25. december 1. Ju'uedag)
(

Kl.
KI.

Onsdag den 26.: Offentilgt møcle

i

Dyssegårds-

kirkens kiypt. hrrcr sekretær i Københavns
Kiri<efond, pastor Knud Pedersen, taler og
viser l1,sbi11eder.

10: Pastor Jacobsen.
16: Pastor Olsen.

TorsdrLg cien 26.decetnber (Sct. S'teph.an)

KI.

Mants

10: Pastor O1sen.

Ingen

t)nsdag den 4.: Kvindekredsmøde hos f ru. l'Ian-

aftensar-rg.

berg" Kildebakkegårds A116
Søndag d,en 29.december (S. ml,. JttL og

nutå.r)

Kl. 10: Pastor Jacobsen.
Ingen aftensang.
Onsclag den

1.

jan'uat

KI. 10: Pastor

1964

1.

Onsdag den 11.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Øster Hansen, Hagens A1i6 25.
Vestre hreds hos hr. Jensen. Søndercialen {7.
(Joh. 2).

den i8": Offentligt rnøde i Dyssegårdskirkens krypt, hvor pastor l"{ax W.

-&JB. Onsdag

(Natår)

Olsen taier.

Olsen.

K1. 16: Pastor Jacol:sen.

April

*

Onsdag den 1.: i{r,'inCeklecismode hcs
sen, Kilclebakhegårds -{11e 11.

Sf;øder

Jeppe-

Onsdag den B.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Birkov-AnCelsen. Birkehøj 1i.
Vesire kreds hos fru Erirertsen. Sønderdaien
24. (Joh. 3, 1-21).

December
Onsdag den 4.: KvinCekredsmøde hos
Hansen, Haegens A116 25.

fru

fru Øster

Onsdag den 22.: Offentllgt rr-r.;cle i D),ssegåroskirkens krypt. hvor pastor Zt-ick1,, ta1er.

i Dyssegårdskirkens
krypt, hr.'or sognepraest Boyen-Rasmusserr

OnsCag den 18.: Julemøde

taier.

§øNDAGSSKOLEN

Januar 1964
Onsdag den B.: Kvindekredsmøde hos

meitoft, Dalstrøget

144.

fru Gam- slutter tør jul,

sØndag den 15. december, og begynder igen søndag cien 1.2. januar 1964.

Ansvarshaveirde redaktør: Pastor Maæ W. Olsen.

Tel)cr. IIe1lerul

-

