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Nød dem til at gå indl det er ikke påhit
det er en ordre. Og så oplevede man dette mærkelige, at den, som man sidst havde ventet, kom,
og det just fordi man bler. ved med at nøde!

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,
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bedst hverdage (rrndtagen Tirsdaq) Kl. l8-i9.
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bedst Hverdage (undtagen Fredaq) Kl. 12-13.
Eordegn Rudo lf lf ansen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. Trælfes
Flverdage (undtagen Tcrsdag) Kl. 10-13. Fredaq
iiUiqe Kl. 18-19.
OrEanist, Dr. phil, Povl Hamburget,
Iægerbakken 7, Gento{to. Telf. OR 5227.
Kirkebetjent fL B ra une,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Tell. SØ 6427.
Menighedsraadetg Formand :
Skoleinepektør Chr. Larsen,
Hulkærvej 11, Søborg. Tell. SØ 1550.
Meniqhedsplelen :
Formand: Sognepræst Hana Thyge Jacobaen,
iiasserer: Hr. Chr. Lundbye,

»Nød dem trl at gå ind
I Ligneisen

Chr. Fjeldsø.

\r

vore unge...

Scm sikkert a]le rzed, er vor smukke nye kirke
udstyret med nogle fortræffeiige menighedsiokaler, som da også er taget i brug på forskellig
rnåde. Især er det g1ædeiigt, at det under de nye
lorhold har rræret muligt at få mere kontakt
med sognets unge.
Menighedsrådet og præsterne har

i

fællesskab

allerede i et par vinierhalvår indbudt konfirmanderne såvel ti1 konfirrnationsfester som til

i Dyssegårdskirkens Krypt. Disse
sammenkomster, som har været både velbesøgte
og fornøje1ige, har foruden et beskedent traktement budt på orienterende foredrag og smukke
farvefilrn fra udlandet. Det kan således nævnes, at pastor Aogoard, Poulsen, Messiaskirken,
har vaeret indbudt for at fortæ1le om dagligt

ungdomsmøder

!«

om den store nadver (LK. 14, 25-35)

siger X{esteren bl. a.: »Nød dem ti1 at gå indl«
Hvorfor? Jo. for de havde jo sagt nej alle vegne
til hans indbydelse. Undskyldningerne hobede
sig op. de faldt over hinandens ben. Da er det,
at Mesteren siger: Så må I nøde ti1 at kommel
Lad mig sige to ord herom. Her gæIder det

for den kristne at parere ordre. Vi er under
- en bestandig ordre.
Derfor bliver Kirken ved og skal blive ved at
arbejde tiI dagenes ende. Selvom det irriterer
en bestandig befaling

humanisterne og de moderne hedninger, så skal
kirl<eklokkerne blive ved at ringe højtiden ind.
Og derfor skal det igen siges i dene lille betragtning: Kom
for Gud venter dig. Og Gud
ved lige præcist -det, som alene kan give din s.iæl
1iv og indhold.

29. Årqa'g

liv i Kina, hvor han er født som Søn af

en

Kinamissioneer, og at en af Sct" Lukasstiftelsens søstre veci et andet møde holdt et interessant lysbilledforedrag om det arbejde, som gøres

på og ud fra Lukasstiftelsen henne på Bernstorffsvej en.

I sommerhalvåret iigger mødevirksomheden
selvsagt stil1e, men genoptages. når efteråret og
dermectr de lange aftener igen sætter ind.
Også i det kommende halvår vi1 rri indbyde
vort sogns unge ti1 en række gode ungdomsmøder, og det er vort håb, at der stadig må være
stor tilslutning, og at Dyssegård Sogns unge
for den kirke. hvori
de blev konfirmeret, fø1e den sor:rr deres kLrke

mennesker må blive glade
og blive hjemme

i

den også ved søndagsgudstje-

nesten.
Dy sse gå,rdskirkens'n'Lenighedsr åd o g pr

cp

ster.
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Hvem interesserer sig for rnig?
jo i grunden slet ikke Gud, når jeg i
ham kun ser skaberen af Mælkevejen og solsystemerne og atomverdenens mikrokosmos.
Hvad kan denne Gud for det største og det
mindste dog kr:mme mig ved, når min samvittighed piner mig, når jeg er ved at gå under i min
Jeg ærer

rundt i mit hoved som møllesten, og jeg er en
orm og en håndfuld elendighed, som intet
menneske gider spørge ti1; i S-toget stirrer de
alle frem for sig, og ingen ser på mig. Faderen
deroppe over stjerneteltet sidder i sit monumentale bagland, jeg derimod i mit skidne hu1 et
e11er andet sted på et afskåret frcntafsnit, isolepå et lejet veerelse eller i en
ret her eIler der
- job,
der gør mig syg, e1ler
viIla, i et åndsvagt
på mit ensomme chefkontor, der er armeret med
to kontoradrner i forværeiset.
De, som klager sådan, har i grunden ret. Guds
hjerte er nemlig kun rrær os, når der bliver
skaenket os en vished om, at han er steget ned
fra mæIkevejen, hvor han er lovlig uinteressant
for mig, og er gået ind i stalden ved Bethlehem
og ti1 korset. I-tran standser hos en fattig kone,
hvis datter er dødssyg og hos en blind og luset
tigger, hos en syg, der har spedalskhedsbylder,
sø1ie

kaldes den rige yng- hanlivets
mening.
som spørger efter
nu En siger til mig: Der findes en høje-

og hos en ung mand

ling

llvis

EFTEBÅNSSÆSON

vi

gerne ville indbyde nog1e. Men der vil fra
gang til gang fremkomme naermere program i
vore lokale blade, som er særdeles imødekommende

i

så henseende.

det nær, når du går dine egne veje; han har ikke
sparet sig nogen umage for at blive den stjerne
som <iu må se hen til, og det kildevaeld, som du
kan finde hvile ved. Hvis en siger det, så lytter
jeg efter. Thi skulle det have sin rigtighed, at
der findes denne ene, som interesserer sig for
mig, da kunne det betyde et sporskifte i mit liv,
da kunne det saette mine bekymringer, mine
samvittighedsproblemer, forholdet til mine colleger og mit ægteskab i nyt lys. Da kunne det bry-

de ind over mit liv som en hel revolution

og

medføre en omvæltning, en Lykkelig omvæltning.
Af den grund behøvede jeg ikke at tage afsked med stjernenætternes trylleri e11er med underet, som bor i en blomst. Hvis Gud sådan har
taget mit hjerte i besiddelse, får jeg det hele

tilbage på en måde, sådan som månenattens
skær jo blev skaenket Matthtas Claudius på ny,
og skyernes skønhed og havets majestæt med
dets bø1ger og skibe blev givet til digteren af
PS. 104.Først nu bliver alt dette for mig en lignelse, som jeg kan dechifrere. Nu ser jeg i alle
ting, hvordan skabningerne venter på, at Gud vi1
»give dem føden ti1 rette tid« (PS. 145, 15). Jeg
ser hvordan han åbner sin milde hånd, og hvor-

dan de alle Iever ud af HAM

iblandt

dem.

-

og jeg er selv

Helmut Thieli.cke.

Vi vil bestræbe os for

at

gøre disse møder så oplysende som muligt om

mange forskellige kirkelige f orhold. Ydermere
ejer -,'i nu både et fortrinligt film- og højttaleranlæg og et udmærket lysbilledapparat. De vil
l<omme i brug ved næsten alie teiligheder. Vihar ualmindelig gode ydre rammer i vores nye
kirke. Lad os nu også bruge dem.
Chr. Larsen, skoleinsPektør
Fm. f. Menighesdrådet
Hans Thyge Jaco'osen
SognePr:est

ivlax W. Olsen
res. Kap.

Rudolf Hansen
Kordegn

noget forfløjen ide, men forresten da en køn

en, som ved besked om dig, og som tager sig

KIBKENS KBYPT

Menighedsrådet og præsterne indbyder herved
sognets beboere til forskellige arrangementer i
efterårets Iøb. Af nedenstående oversigt fremgår
hvilke og hvornår. Det har ikke været muligt i
sommerferiens tid at komme i forbindelse med
fremmede foredragsholdere og talere, af hvilke

ste intelligens, som har lagt planen til r,erdens
skabelse, udfundet årssagssammenhængen og 1ekan jeg
det planeterne ind i deres baner
- såDet
er en
kun sige: »Hvad er det dog du siger!

og så læser jeg ellers videre e11er luktanke«
ker op -for fjernsynet. For det var jo ikke noget
budskab jeg kunne leve af.
Men hvis der er en, sorrl hævder: Der findes

I

Almindeligt menighedsmøde
Tirsdag d. 6. oktober kI. 20.
Tirsdag d. 3. november kI. 20.
Tirsdag d. 1. december kl. 20.

Ungdornsmøde
Onsdag d. ?. Oktober (konfirrnationsfest) k1. 20.
Tirsdag d. 20. oktober k1. 20.
Tirsdag d. B. december ki. 20.

Gamles møde
Tirsdag d. 10. november kI. 14
Tirsdag d. 15. december k1. 14.
NBI Noter veniigst datoer og klokkeslet.

NOTEN
Konfirmation
Efterårskonfirmationen

finder sted ved

to

gudstjenester søndag d. 4. oktober henholdsvis
kL. 70 og kl. 12. Meddelelse om, hvilke konfirmander der møder, er udsendt til hjemmene fra
klokkerkontoret.
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Nye konfirmander
De i forårei indskrevne til konfirmationerne i
1965 møder øile mandag d. 2. nouember kl. B.
Kirkens orgel
Menighedsrådet har vedtaget og ministeriet
godkendt, at der til udbygning af kirkens orgel
må anvendes kr. 80.000. Dette betyder at orglet
vil komme til at svare til, hvad et kirkerum af
Dyssegaardskirkens størrelse efter sagkundskabens bedømmelse anses for rigtigt. Herelter vil
så kirkekoncerter l:rred fremførelse af den rige
skat af værker fra gammel og ny tid, som vi ejer
kunne ske i Dyssegaardskirken. Vi aIle
- ikke
mindst organisten, dr. phi1. Povl Hamburger
gIæder os over dette frernskridt.
Spejdere

KFUM spejdernes ledere arbejder på at op*
rette en trop her i Dyssegaards Sogn. De skal
-- være
hjerteligt velkomne. Menighedsrådet har
stillet et udmaerket egnet rum i kirkens iokaler
til deres rådighed som tropslokale. De søger nu
først og fremmest at interessere nogie unge kammerater i alderen 15-20 år til at være ledere.
Gid det må lykkes for dem. Henvendelse sker
til ingeniør Laier, Eskeager 12. - Tlf. Søb. 9051.
Gaver

maven ind over bordet og sparker med det ene
ben, tager han mig og sætter mig ned på gulvet,
hvor der ikke er nær så morsomt. Han siger, det

er for at jeg ikke skal falde ned og sIå mig.
vil meget hellere kravle op! I går
fandt jeg en morsom aeske med små -pinde i.
Han har selv en i sin lomme. Det har jeg seiv
Men jeg

set. Nu tog han den fra mig og sagde, at det ikke
var legetøj for børn. Det er da underligt. Så løb
jeg fra ham ud på vejen, hvor alle bilerne kører.
Der måtte jeg heller ikke være. Jeg får ikke lov
tii nogen ting. Han siger, han passer på mig.
Mon det betyder, at jeg ikke må gøre noget, som
er morsomt?
Og så kan jeg godt lide ham
alligevel. Når -jeg falder og sIår mig, puster han
på benet eI1er hånden. Og når den store hund
kommer efter mig og gør, 1øber jeg hen til ham,
så hurtigt jeg kan, for når jeg sidder på hans
arm, er jeg slet ikke bange. Jeg falder he1ler
ikke, når han holder mig i hånden, for han er
så stor og stærk. Jeg vi1 gerne sidde på hans
skød og knuge mig tæt ind til ham. Så har jeg
det allerbedst. Så fortæller jeg ham om alting,
og han fortæIler mig mange historier. Han kan

mange, mange

mand!«

af dem. Jo, far er en underlig

Men Jesus sagde: »Uden i omvender Jer og
bliver som børn, kommer i ingenlunde ind i
himmerriges rige.« Tænk, om vi kunne leve med

Gamles udflugt

den himmelske fader, som børnene lever med os!
så trygt, så nærl Hvad gjorde det dog så, om vi
syntes, at Guds veje er ufattelige, at han sommetlder, ja tit og ofte går på tværs af, hvad vi selv
vil, og tager det fra os, vi synes bedst om. Han
var dog, så ubegribelig han bliver ved at være

Menighedsplejen indbyder sognets ældre mennesker tiI den årlige skovtur. Den vi1 i år gå ti1

finde hjælp

Fra de efterladte efter frk, E. Leisner, Vedbendvej 12, har vi i anledning af bisætteisen
modtaget kr. 50,- til Dyssegaardskirken.
Hjerteli.g tak.

Herthadalen ved Lejre og Ledreborg slot. Ind-

bydelsen vil udgå til dem, der er på vores liste.
Men vi beder om, at man vil være os behjaelpelig
med at nå ud til endnu flere end de ca. 100, som

vi

kender.

Frimærker
\red salg af brugte, frimærker er indkommet
kr. 20.-. En særlig tak til fru Skjoldager, pastor
vJacobsen og kirketjener Braune. Brugte frimeerker modtages fremdeles med tak af A. O. Johansen, Ewaldsbakken

16.

Kryptens lokaler udlejes
De fortrinlige mødelokaler i kirkens krypt kan
tll foreningssammenkomster af enhver

ud1ånes

art (sådan da!).

Henvendelse

Braune. D1'ssegaardsvej 98,

tif.:

til

kirketjener

Søb. 6427.

Girokortet
\reci afslutningen af girokortindsamlingen i

dette år er der ti1 nærværende blad indkommet
kr. 1948 (sidste år kr. 2019). En lille tilbagegang
altså. Men vi takker hjerteligt for, hvad der indkom og håber på fortsat velvilje.

DEN UBE,GRIBELIGE F'ADER
Først et forsøg på at gengive et lille

Barns

tanker om sin fader: »Far er en underlig mand,
Når jeg kravler op på en stotr og lægger mig på

for os, som en far er ubegribelig for sit barn,
vor sikre tilflugt, den, vi altid kan ty ind til og
hos.

L. Stubbe Teglbjærg.

KRISTNE Er kristne bedre end andre mennesker?
Bedre

Ja, hvad er bedre?

Der er-?
een egenskab, uden hvilken der over-

hovedet intet forhold kommer

i

stand, mellem

vor herre Jesus og et menneske. det er ærlighed,.
Jesus siger et sted om en af dem, der søgte
ham: Se, det er sandelig en Israelit, i hvem der
ikke er suig.
Vi ikke-jøder ville måske venligt sige, at det
er nok ikke enhver jøde, man kan sige det ornl
Er det da enhver ikke-jøde? Er det enhver
-såkaldt
»kristen?« Er det ikke
for at sige det
rent ud
her skellet ligger meIlem
den sande
og falske- kristne? Jeg tror det. Jeg tror, det er
Guds ske|. Guds skel ligger visselig ikke mellem dem der går i kirke; ikke heller me11em dem
der går til alters, og dem der ikke går ti1 alters;

ikke heller me1lem dem der går til møder, og
dem der ikke går til møder. Og Guds skel ligger
heller aldeles ikke mellem dem, der er som de
skal være, og dem, der ikke er som de skal være.
Guds skel ligger aldeles fast og klart mellem

dem der er cerli,ge, og dem der ikke er ærlige.
Det er det Jesus spørger den om, som er fulgt
med ind hvor han opholder sig, og som han nu
sidder og betragter: Er du ærlig? Kan jeg stole
på, at du ikke laver dig anderledes til, end du

DYSSEGAARDSKIRKEN

er? Vxl, du mig noget?

Vil

du have

din

sjæl

freLst?

Den 1 sandhed. søgende, det et den cprlr,ge. Ag

ornham har Jesus sagt: Den, der søger, han skal
linde.

Schepelern.

kan vi snart blive overbevist om; thi vi undres
slet ikke derover: ellers vilIe vi ikke blot være

Thi en kristen
er en stolt og salig mand, der hverken spØrger
om Djævlen eiler orn nogen som helst modgang;
thi han ved, at han ved Kristus er en herre over
g1ade, men endog stolte derover.

det altsammen.

Morten Luther.

BE,SPOTTEI,IG TÅLE,
>,Denne t(il,er bespotteligt,« sagde farisæerne,
da de engang var vidner ti1, at medføIende men-

nesker kom baerende med en værkbruden, som
1å på en seng og bad Jesus om at irelbrede ham,
og Jesus så sagde til ham: ,Søn, vær frimodig,
dine synder foriades dig!«
Ja; hvorfor ikke? Det samme siger i virkeligheden mangfoldige mennesker nu om dage om
kristendommen, når de kommer til den med en
hel mængde ønsker om hjæIp overfor de mangfoldige vanskeiigheder og brøst, som trrenneskelivet i denne verden lider under, og så ustand
seligt får Guds ords altoverdømmende grundtone
at høre: Dine synder forlades dzg!
Det var ikke det, man spurgte om.
Så taier man om, at kristendomen er virkelighedsfjern, uanvendelig her i det nærvaerende
liv, traenger til modernisering o. s. v.
Hvorfor ikke iige så godt sige det, som det er:
Dette er bespottelig tale! Det vi1 da i hvert fald
betyde, at et standpunkt, et personligt standpunkt ti1 kristendomen er taget. A1t det andet,
man siger, er netop kun, hvad man i fejg lrygt
for standpunkttagen sådan går og siger.

Nej: Detxe er bespotteltg tdle!
Det er der menjng i.
- kristendommen er,
Det er lige just, hvacl

længe mennesker kommer sIæbende

til

så-

den med

alle deres timelige bekymringer og ønsker, værkbrudne liggende på en seng.
Guds ord er her i verden bespottelig tale lige
indtil et menneske kommer med sig selu for at
adlyde ordets kald: Søg først Guds rtge og Ret'

jcerdighed for ham.

Hans Thgge Jttccbsen"

GLÆDER VI OS
OVER E\TANGELIET?
Vi burde være i besiddelse af en sådan beundring for evangeliet, at vi blev stolte og glade

Møder
AFHOLDES ALTID KL. 20

September
Onsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos fru Hars1und. Sønderdalen 6.
Onsdag den 9.: Bibeltime. Østre kreds frk. Lind-

hardt, Ewaldsbakken

144 (Joh. 5. 19-47).
Onsdag rien 23.: Offentligt møde

i

Dyssegårds-

kirkens krypt. Pastor Grinderslev. Herlev,

taler.

Oktober
Onsdag den ?.: Kvindekredsmøde hos fru Appel
Lustrup, Ewaldsbakken 28.
Onsdag den 14.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Niortensen, OrdruPvei 131.
Vestre kreds hos l-rr. Sa,ndberg O1sen, Frændevej 1i A. (Joh. 6. 1-21).
onsdag den 28.: Offentligt møde i D]'ssegårds-

kirkens krypt. Fcrsorgssekret:er

Charles

Hansen, 81å Kors. taIer.

November
Onsdag den 4.: Kvindekredsmøde hos
Blegdamsvei 78 A.

frk.

Olsen,

Onsdag clen 11.: Bibeltime. Østre kreds hos hr"
Øster Hansen. Hagens alle 25.
Vestre hrecis hos hr. Jeppesen, Kildebakkegårds Alle 25. (Joh, 6, 22-59).
Onsdag den 25.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens i<r1.pt. Pastor Z§'icky taler.

derover cg kunne rose os således: Jeg er kristen

December

a1le skabninger må tjene mig til bedste. Selv
om jeg besad den største kejsers krcne, vil dette
dog slet intet være imod det, at jeg har de1 i
Kristi arv og s}<al leve med ham i aI evigheC.
rr,[en hvor finder du dem, som ret tror og rned
hjertet griber dette? Vi kender det allesammen
og ved at tale derom; men at vi ikke tror derpå.

SøNDAGSSKOLEN

og dØbt, og jeg tvivler derfor slet ikke om, at
jeg formedeist den Herre Jesus vil være og forblive en herre over synd og død, så himlen og

38.

Vestre kreds hos hr. Gammettoft, Dalstrøget

Onsdag oen 2.: Klindekredsmøde hos frk. Mortenseri. Ordlupvei 131.
Onsdag den 16.: Julemøde i Dyssegårdskirkens
krl-pl. \'lissior-iær Ekkard Hansen taler.

i:egyncier el'ier sommerferien søndag den 6. septcmber k1. 13 i Dl,ssegårdskirkens krypt. Alle
børn er hjerteiig velkomne.

Ansvarshavende redaktør: Pastor Max W.Olsen.

Teller - Hellerul

-

