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påskeoplevelse. Han havde ønsket syn

for

sagen,

fik han! Den levende Frelser visie sig for
ham, som han tidligere havde vist sig for de
andre i apostelkredsen. Da svandt den tviviende
og det
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apostels indvendinger a1le som 6n, og han måtte

troende bekende: »Min Herre og

I

og

for sig forstår vi godt Thomas. Der er jo

Vi skal ikke have, og vi iran ikke få betiser.
Det fik Thomas, som en speciel undtagelse og
som €n stor nåde. Al1e vi anCre har kun ordet,

budsl<abet. som det er os overlevet i den apostolske forkyndeise. Og det må .ri tage imod.
Thi salig er den, som tror uden at have set,

Thomas

bil Thomas' eneste kommentar til de andres glædelige nyhed var derfor denne: »Hvis ikke jeg
får set naglegabet i hans (Jesu) hænder, og stikker min finger i hans side, vii jeg ingenlunde
tro!« (Johs. Ev. 20, 25).
Men i iøbet af en uge fik også Thomas sin

Gud!.«

også meget i det kristne budsl<ab, sorn er egnet
til at gøre os reser:ver:ede - for at sige det miidt!
Må r,i bede om kendsgerninger, noget vi kan tage
og føle pål Lad os da erindre os, hvad Frelseren
sagde til »Den vantro Thomas«: Vær ikke vantro,
men troende! (v. 2?). Thi vi har jo kun Ordet.

som ikke er va-ntro, men

En af Jesu apostle hed som bekendt ThomcLs.
Han er blevet narrnkundig som føIge af sin
uantro! Han nægtede ganske simpelt at tro påskebudskabet, som hans medapostle forkyndte
ham. Det forekom ham for godt tiI at veere sandt.
Det var efter hans opfattelsle både usandsyniigt
og umuligt. Han havde jo set i\{esteren dø, og
dermed var, sørgeiigt nok, Jesu saga absoiut for-

min

(v. 28).

-

troende.

Mar Vl. Olsen.

Farvepostkort af
Dyssegårdskirken
Det tidligere bebudede farve-postkort af Dysindre kunne bogtrykkeren desværre ikke få færciigt inden juI, og der har stadig værei leveringsvansheligheder. Men nu foreligger det smukke kort endelig færdigt og kan
købes i kirken og hos kordegnen. Det koster 50
øre, og vi håber man vi1 anvende det i vid udstraekning til hilsener til rzenner og bekendte,
idet overskuddet tilfalder menighedsarbejdet.
Rudolf ilansen.
segårdsl<irkens
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Kapel ved Dyssegårdskirken
Når man færdes

i naerhe<ien af Dyssegårdskir-

ken, vi1 man have bemærket, at der for tiden finder et byggeri sted øst for kirken. Menighedsrådet har fået myndighedernes tilladelse til her
at opføre et længe savnet kapel. Hidtil har man
måttet benytte selve kirken som kape1. Men når

et dødsfald var sket sidst på ugen, lod det sig
dog ikke gøre på grund a{ søndags-gudstjenesterne. l\1ian vil nu komme over denne vanskelighed og kan i større udstraekning afholde begravelser fra kirken. På kapellets plads måtte
man fæIde nogle af de siore lindetreeer, og her-

ved opdagede man, at de var dehzis rådne oB
kunne frembyde fare ved en eventuel efterårsstorm, hvorlor man besluttede at fæ1de dem alle'
Tilkørselsvejen fra Dyssegårdsvej til kapellet vil
af praktiske grunde blive ført helt igennem tiI
Dyssebakken, ligescm der vil blive skabt mulighed for nogle flere parkeringspladser for folk,
sorr kommer kørende

til

kirke.

Nye konfirmander
Ifølge bestemmelse fra Gento{te Kommunes
skolevæsen skal børn i bestemte klasser i skolen gå ti1 konfirmationsforberedelse i vinterhalvåret

1964/65 med henblik på konfirmation forår
1965. Der er tilgået hjemmene med-

og efterår

delelse fra skolen om at melde sig inden udgangen af april, hvorfor vi nu indbyder ti1 indskrivningen som finder sted
mandag den 6. aPrt'I, kL.

i
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Dyssegårdskirkens krypt. Her rrrå' all,e konfir-

mander møde, men også foræIdrene er naturligvis velkomne, da der muligvis kan vaere et og

Menighedsplejens bestyrelse
Ved menighedsplejens bestyrelsesmøde lige før

jul

foretoges et par nyvalg.
Den mangeårige næstformand, snedkermester
K. R. \Yeber, Fruevej 21, havde af hensyn tii
sin høje alder ønsket at fratræde. Vi vii også
her i bladet bringe hr. Weber en hjertelig tak
lor hans mere end 25 år i bestyrelsen, hvor han

har været ti1 god hjælp og nytte.

TiI ny næstformand valgtes sygeplejerske, frk.
E. Ho,nsen.
Desuden supplerede krestyrelsen sig med kirketjener II. Braune, sorn vi1 medbringe gode erfaringer fra sine hverv som kommunalbestyrelses-

medlem og sognefoged.
11.

Th.

J.

GIROKORTETI
Det er jo blevet skik, at vi i årets første nummer af kirkebladet beder om frivillige bidrag
til bladets drift, og derfor fremsætter vi denne
gang en bøn om, at man nok også i år vi1 tænke
venligt på os.
Det er forbavsende, at der allerede er forløbet
et helt år, siden vi sidst vedlagde en giroblanket.
Og gaven, vi dengang fik, er naturligvis nu opbrugt, anderledes kan det jo ikke være med den
stadige stigning af priser og takster!
Vi beder altså frimodigt om fornyet trofasthed
og det
mod dette Iil1e menighedsblad, som vi
g1æder os meget
har mange vidnesbyrd orn, at
sognets beboere

-

er glade for.
Præsterne.

andet at drøfte.

NB. Der medbringes då,bsattest, samt kuglepen
ti1 udfyldelse af indmeldeiseskort!
Konfirmationerne finder iøvrigt sted som føI-

den

71.

apri,L 1965 kL. 10.

EFTERÅR:
Søndag den 3. oktober 1965

Nlenighedsplejens juieindsamling

1963

FORAR:
Sønd,o"g

Juleindsamlingen

kI.

10'

Hvis der melder sig flere konfirmander, end
vi har plads til ved 6n konfirmationsgudstjeneste, vil der også blive afholdt konfirmation den
føl,gend,e søndag kI. 10, men herom vil meddelelse blive givet På mødet.
Præsterne.

gav

i

december

os

6.845.00

kr.

For dette smukke resultat bringer vi alle listebærere og bidragydere vor hjerteligste tak.

For menighedsPlejen:
CHR. LUNDBYE
kasserer

HANS THYGE JACOBSEN
sognepræst, formand
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vaere på grund

Kirkelig statistik
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Kirkebøsscrne
Sognets befclkningstal

Heiaf udenfor folkek.
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Ru"tl.olf Hansen,

kordegn

Dit

rnål røber dig!

Et ord er en mærkelig ting; det er en 1yd, som
er tilstede et øjeblik for derefter straks at forsvinde. Det er for så vidt en ringe ting, men det
kan have store virkninger og bliver derfor en
vigtig ting. Et ord kan bringe glæde, opmuntring,
begejstring, hj:elp og trøst til dem, som hører
det. trr ordet skarpt, giftigt eller ondt, kan det
opt:ende vrede, had, misundelse eller sorg og
bekymring hos dem, der hører det. Kristus mener, at dette med vore ord er så vigtigt og afgørende, at han siger, at af vore ord skal vi retfærdiggøres, og af vore ord skal vi fordømmes
..-,Mange vil s)rnes, at det er strengt sagt, og det er
det egentlig også. Men når det ligger sådan, hænger det sammen med, at ord er sjæleindhold. Og
så forstår vi det straks bedre. Derfor er det rigtigt, at vort måt røber os. Det betyder for eksempe1, at man på et menneskes tale kan høre om

vedkommende er fra Sjælland, Fyen, Jylland
eller Bornholm, for målet røber os. Men det har
et videre perspektiv: Ved vore ord røber vi os
overfor andre mennesker, hvem vi er, hvordan
vi er, og hvad vi indeholder. Den, som bander
og skæider ud, fortæ11er dermed, hvordan det er
fat med ham e1ler hende. Den som fortæIler
snavsede historier, af1ægger med det samme vidnesbyrd om sig se1v. Og sådan vil det bestandig

af forbindelsen mellem vort hjerte og vore ord. Og den, der kun taler om denne
verdens ting, men aldrig et ord om Gud og hans
rige, viser, hvad det er, der bor i hjertet og fy1der dette. Ganske vist kan man lære sig at sige
mange paene og fromme ord, uden at ens hjerte
er med i det, men så er det jo bare hykleri, og
det er jo ikke så godt. Og det vi1 da også gerne
virke overdrevent og uægte.
Skal det blive rigtigt med os i dette stykke,
da hjæiper det kun lidt eller intet med voire anstrerrgelser" Der skal noget andet og mere til: et

nyt sjæ1eindhold. Og det opnås, når Kristus ved
i et menneskes hjerte.
Sker dette, da forandres et menneskes ta1e, fordi
den nu bestemmes af et nyt sjæleindhoId.
Cg så passer det igen, at vort måI røber os
over for andre mennesker, hvem vi er, og hvad
der bor i os og præger os.
troen kommer ti1 at bo

G. E. ZuickA.

Undervejs
Findes der noget bedre udtryk for hele vort
menneskeliv? Vt. er und,eruejs. Allesammen.

-

Uden undtagelse. Ikke en eneste som Iæser dette,

kan nægte rigtigheden af denne tanke, som er
udtrykt mere end 500 år før Kristus af naturfilosoffen Ileraklit, da han forstod, at »alting
flyder.«

Alting er i

bevaegelse, og bevæge1se indeholder et mål, en retning. Så er spørgsmålet jo bIot,
hvad dette må1 er. For alle dem, som tog Gud

med ind i deres Iiv, bliver dette må1 sat i forbindelse med ham, og dette er den afgjorte modsætning ti1 den verden, som kun agter at nyde
livet på jorden, og derfor vil 1øse forbindelsen
med Gud og gøre livet til noget, der skal hvile
i sig selv og have målet i sig selv.

For den kristne er det noget der står fast, at
underve;s.« Det ved vi alle. Der er
ingen, der ikke ved det. Men det er med dette,
som med så meget på jorden, at det er ikke nok,
at man ved det. Man skal leve det! Og derfor
skal det gøres levende for os gang på gang. Der
er så mange ord og begreber, som engang var

livet er,et

DYSSEGAARDSKIRKEN
levende for os. De betød noget for os. De sagde
os noget, og vi prøvede at virkeliggøre noget af

deres indhold og mening i vort daglige samliv
med andre. Men så blev det også en vane, og
ord€ne mistede deres friskhed og dermed deres
tag i os. Når noget bliver en vane, bliver der
meget nernt noget »gråt« over det. Det bliver
let så dagligdags og kedeligt. Ordene trænger til
at gentages og fornyes. Og i virkeligheden burde

vi være taknemmelige, hver gang en e11er anden
fornyer ordene for os, sætter dem ind i en ny
sammenhæng og gi-rer dem friskhed og farve,
sådan at de får betydning for os igen.
Vi ved godt, at vi er »undervejs«. Men kan
det ses på os? Kan vi selv mærke, at det er en
forstå.else af livet, som 1ægger linjen for os, og
kan andre mennesker mærke det på os, at vi
ved, hvor rejsen går hen?
I vore saimer og sange komrner det

tidt frem,

og derved er det sunget ind i os. Også disse
strofer og toner må fornyes
- derved at vi tager
dem til os og synger dem om og om igen. Når
Brorson synger om vandringsmanden, der taelier
de fuldendte mile, og om den stad, som hjertet
attrår, og derfor siger, at vi må holde ud
ja,
så må ordene fornyes for os derved, at de kommer tii at dreje sig om os! Vi er på vandringl Vi
skal nå staden! »Det ny Jerusalem« er oort livs
mål! Det er der vor vandring engang skal endel
Der er så mange ting, vi skal nå. Der er så
mange foreløbige mål, vi skal arbejde os hen
imod.

Men de er kun Joreløbige. For vort endelige
måi ligger hos Gudl
O, Heiligånd,

Møder
April
Onsdag den 1.: Kvindekredsmøde hos
sen, Kildekrakkegårds A116 11.

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

Birkov-Andersen, Birkehøj 11.
Vestre kreds hos fru Ewertsen. Sønderdalen
24. (Joh. 3, 1-21).

i Dyssegårdskirkens krypi. Pastor Zrvicky ta1er.

Onsdag den 22.: Offentligt rnøde

Mai
Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos
borg Olsen, Frændevej 11 A.

O, Helligånd, mit hierte
den stad så hårdt attrårl
(Brorson).

Danquart Larsen.

Sand-

Vestre kreds hos hr. Hanberg. Klldebakkegårds A116 1 (Joh. 3, 22-36).
Onsdag derr 27.: Offentligi møde

i

Dyssegårds-

kirkens krypt, hvor hr. Gammeltoft taler.
Juni
Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos Jru E-,rrert-

sen, Sønderdalen

24.

Onsdag den 17.: Fæi1es bibeltirne hos hr. Lundbye, I\{erianvej 22. (Joh. 4, 1-42).

August
Onsdag den 26.: FæIles bibeltime hos hr. P. Gei1,

Sønderdalen i2. (Joh. 4,43-5,18).

mii hierte

sit pas og afsked fårl

fru

Onsdag den 13.: Bibeltime. Østre kreds nos"frk.
Jakobsen, Alrunevej 24.

SøNDAGSSKOTEN

den stad så hå,rdt attrår,

det søde hjem, Jerusalem,
hvor aI min nød og smerte

fru Jeppe-

samles hver søndag

kl. 13-14 i

Dyssegårdskir-

kens krypt.

AIle børn er

vell<omne!

NBI
Palmesøndag, påskedag

og pinsedag er der in-

søndagsskole.

Ansvarslravende redaktør: Pastor Maæ W. Olsen.
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