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Memigtrredspleiens Jutreindsarnli*g
I)),ssegård sogns menighedspleje beder om sæ<ivanlig god
bistand fra sogners beboere til den årlige juJeindsamling, som finder
sted her i december måned med Justitsministeriets tiliadelse.

r.i i r.ort sogn ii<he har megen udpræget armod, er
del al1ieeve1 mange gamle og svge og ensomme mennesker, som vii
glæcies over en hilsen fra deres medborgere i anledning af højtiden.
Flere end man trorl Yore sygeplejersket oEI \rore præster kender dem.
Vi beder derfor frimodigt om, ar man som sædr.an1ig r.il
modtage listebærerne med velvilje, g1æde og bidrag.
Den 1. december 1964.
Selvom

I
Hans

bestyrelsen for Dyssegård Sogns N{enighedspleje:
Edith Hansen,

Clsr. Lnndb1,e,

Sogoepræst, formand.

Sygeplejerske, næsrformand

I(asserer.

Rtdo/f Hansen,

flergarth Brøune,

Hel,ge Lørsen,

I{ordegn, sektetær.

l(irketjener.

Prokurist.

Agnes Jøcobsen,

Ester Rannenkanp Ha/st,

.l[ax V. Olun,

frue.

Sygeplejerske.

Præst.

Th1,ge Jacobsen,
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Adresser:
Hans ThYge Jacobgen,
Sognepræst
-Dys-sebakhen 8, Helterup, Telf. GE 2364. Træfleg
bådst hverdaqe (undtagen liredaq) Kl. 18-19.
Residerende Kapellan, mag. art. Maz W' OIsen,
Grants A1l5 23, H"ll."up, Telel. SØ 6183. Træl{ss
bedst Hverdage (undtagen Fredag) Kl. 1.2-13'
Iiordeqn Ru <iolf lI an sen,
EIiåmose,e; I15, llellerup. Tell. GE 2875. Træfles
Hverdage iundtagen Torsdag) KI. I0-13" Fredaq
tilliqe Kl. 18-19.
Dr. phil, Fovl Hamburger'
Oraanist.
-læcerbakken
7, Gentolte. Teli' OR 5227.
Kirkebetient EI" Bra u ne,
Dysse-gaardsvej 98, Søborg. Iøll. SØ 6427.
Menighederaadets Formandl
Skoleiaspektør Chr. Larsen.
Øster Voldsade 13, Købhn. K. Telf. 11 11 72'
MeniEhedspleien :
Formand: §ognepræst Hans Thyge
Kasgerer: Hr. Chr. Lundbye.

facobeen

Og at fejre Jul, kristen iul, et netop at samle
tankerne om ,clen salige stund, den midnatstid,
Vor Herre han lod sig føde«, og at takke for, at
,Gud, vor Fader, gav i nåde julenat os en skat,

herlig

overmåde.<<

Så Iad os da forberede ji-rIen, Frelserens fødseIs-

fest, forberede den også på de indre linier, at vi
kan få det stil1e, det opladte sind for julens
evangelium!

»O, Iad os gå med stille sind somL hyrderne ti1
barnet ind, med g1ædestårer takke Gud fcr miskundired og nådebudl« (Grundtvig).
l1la.1 \.V. (-tite tt-

Gamles udttrugt
Det var en dejlig solskiils'lag, da vi cleti. 1. septerLbei' stævnede ud med iCB af lole æ1dre her

i

sognet.

Turen gik gennem irønne eltersolnmerlandsliabi:r for at nå tii Herihacio.Len ude ved. Lejre. Her

var kaffebcrdet rede, og vi iik en ovefmåde
behanciling, som vi var meg,et glaie ior.

Julesindet
Julens store højtid r:1åel:mei sig. Dens forløl:ere,

Edelskoos pragtfulde eltrcilagåeilde blLSSef iørte os i et antal af 3 slkl{ert og behageligt både

iren-r cg till:age.
TaL; Edelskol:!

Hons Thyge Jucobsen.

juteforberedelserne og juletravlheden hår 1ænge
gjort sig gældende; og det er der næppe noget at

indvende imcd. Fcr det er jo indlysende, at "'i
må belave os på julefesten, ikke alene på dens
på-dens
og især
ydre rammer, men også
- budsl<ab
in,lhoId, som er et stort -og gIædefyidt
til alle mennesker på den hele jord.
Ait det. scm angår julens ydre side, mener vi
jo nok, at vi magter; men for at gribe det centrate i denne liristne højtid, må vi have hjæ1p,

eIlers vi1 det bloi ende i en flygtig stemning, e11er
rlet scm er vaerre: en tonhed og en skuffelse.
Derfor gør vi ve1 i at lytte t1l Johannes Døbe?en, hvis ord altid iyder ti1 os, 1]år julen nærmer
sig. Han er ret en adventsmand, en vækkei'røst,
som maner ti1 stilhed og viI samie vore tankell

om ham, som er julens egentiige indhold, fordi
julen er ha"ns fødselsfest: Kristtts.
Vi har nok a1le voie tanker om GLld og om

-- og s1år os tlI ro med det.
Johannes forkynder os, at et menneske kan ikke
selv erhverve sig evighedsværdierne. Hjertets
fred, håb, giaede, evigt liv og salighed kan vi
Ønske os, men s]<affe dem tilveje kan vi absolut
samfund med ham

ikke. Thi »et menneske kan slet intet tage, uden
det er ham givet fra Himlen«. (Johs. Ev. 3, 27)'
Men samiidig forkynder han om Kristus, at »Han
trør vokse, og jeg forringes« (v' 30). Det drejer sig
først og sidst om Kristus; det drejer sig altid om,
at han kan 1:11ve stor for mennesker. Han kalder
sig »Verdens Lys<r (Johs. Ev. 8, 12), og når lyset

faihans ord og hans gerninger
vi afslørede. Da ser vi, -at vor
selvglæde, setvtilfredshed og selvretfærdighed er
en Åisforståelse, og da må vi sætte alt vcrt håb

frå ham

i

- bliver
der på os,

ti1 Jesus Kristus, som siger, at han, »er ikl<e
kommet for at kalde retfserdige, men syndere«
(Mt. 9, 13). Men det vil jo sige, at han er kommet for at være os en Frelse?'.

god

Ådresse§orandring
Opmærlisomheden henledes på. at rlenighedsrådets lormand, si<oleinspekiør Chr. Lorserr, nu

har følgende

adresse:

Østervoidgade 13, Københa.,,n K.

Telefon:

11 11 ?2.

:tI

I
I

Kirkekone Fru Johanne Hansen
Den 29. september døCe tidligere

mangeårig

l<irirekone vea den midleltidige Dyssegårdskirke

fru Johattte Hanse-,,.
Så er cla clet-rne vor ganlle ven ikke ibiandt os
mere. Det tynder st.erkt Lld iblandi dern, som val
meC fra de første tider i Vangede og Dyssegår'd
sogne.
llår i'i neevl-Iel cgså \rangede Sogn i denne forbindelse. n-rå aile \-ore nye tilflyttere vide, at fru
Hansen llge lra omkring 1925 var virksom
iblanCt os so,n en aldrig svigtende »tanterr i »Frivilligt DrengeiorbunCs,, arbejde. Hun og hendes
.r.r.r1r hoidt dette I live igennem 25 år. Derpå
blev hun ansat som i<irkekone ved Dyssegårdskirken, d.t,.s. ,Svømmeha11en,, ovre på skolen og
tjente d6r i 5'deriigere ca. 25 år. Nlange mennes'ker vi1 mindes hende for hendes aldrig svigtende gerning i }<irken og ik]<e mindst for henCes
redebonne hjaelp, hvor en sådar-r var påkrævet,
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når sygdom ramte, oe forholdene kaicte på
des bistand.

hen- MenigliedS]Okatrerne udleieS

Hun var et iror-nt ntenneske.

,40r'e

v.ere hcndes mincie!

Llttns

Arkitekt Georg

T

h.LJ

ge .I acobsen.

Fallr.:dan

D5'ssegi.,rdskirkens arkitel<t Gersrg PalizCon afgik Cen 16. novem'oer ved døden '75 år gamrnei.
Bisættelsen fandt sted iørdag den 21. fra denne
kirke. som han selrr i<a1dte slt li-.rsvaerk. Han
g1:ed.ede sig overmåCe meget o-"'er, at dei dcg

lykkedes, trods d.e rnange krigs- og citerkrigsår,
1å ](irken rejst endnu i hans levetid. Der var
noge'r meget smukt cver irenne hans g1:ede og
stoithec. Vi efterie-,,ende vil n-rindes dette med
tilsvrrende gl.ede. Og vi vil n-rindcs ham fra
lnange års r.:,erdif,.rldt samarbejde (-lg sarnvær.
Hans Thyge Jo.cobsert.

at

KF'UM's Soldatermission
takker
Der er iioreløbigt indkomn-iet 11,: m111. kroner
til IiFT-ri\,{s Soldatermission, og det er en overord.entlig vaerdifulC hjæIp ril løsning af de man8e n:re'b-vggeopgaver. JubiI:eumsindsamlingens
giro
1466 -* er stadig 1øbende. og resultatet
øges -dagiigt ved incibetalingel herigennem. Soldater.missioilen takiier alle, sonl har medvili<et
ti1 ai na dette gocLe resuitat. i Dgissegtircl sogn.

irrrlko;;r'i:r. 4.998,ti6.
Fre:1:.q den 4. Cecember indvies dct første ai
de sel.. p1:il-i1:ig're n1'e hjem.. Det er orlcgshiemniei. Sli:irsegaoe 10. Frederikshavn, og indvielsren Icr'eta!les aI pro.,'st \/\iiL[Lge Beck, Sliagen.
'-f li: ciri,,ri.en ti o er der cm irttenen lest f cr ollogsgr:.terne.

Byggetiliadelsen ti.1 uCvidelse ai soidaterhjernrret i 'fcnder er kommet, og ansøgning cm at
'oi'X.:r. i OI<sbøI er forlængst sendt ti1 boligminis1--riei. SclCatermissionens arkitekter arbejder
,-r-iecl planerne i Skive og Jonstrup, såled.es at
gs: disse 'b1'ggeopgaver må finde en snarllg
Ycsr,.ng, I Nørre Uttrup arbejdes der ligeledes
n-ieci, den ni'e byggeopgave, hvoitil indsamlingen
har -q:ver ca. 70.000. I Middelfart som også er
n.e\,'nt i iolbinCelse med j'rrbiiæumsindsamlingen,
1-,ar n-r:rn r.Let midlertidigt indrettet sig i »De Unges Hienr og er således i gang med arbejdet
san-itidrg r-ned. at l<asernen blev taget i l:rug.
Det er giæieiigt at se, at indsamlingens n-ridler
allerede nlt biiver bragt i anvendelse til Ce plan*
lagte opga.,'er'. og Cet kan i samme forbindelse
des,-rden næ\'nes. at lrun ca. 3 '1'o er gået til adm inis

trat

io

i-rsud gif t er

De foririnlige mødeioiraler i kirkens krypt kan
lejes ti1 forskellige foreningssammenkomster.
I{enrrendelse rettes tiI kirketjener H. Brau"ne,
Dyssegårdsvej 98
SØ 6427.
-

En falsk skyldfølelse
l,{an siger, at religio,:tsutt"itertismtnge?? giver en

falsl< skyidfø1else. Lad os hoide iast ved to ting.
For det første. at skyld,føLelsen er en faktor i

menneskeltuet, sotn er ganske uafhcpngig af reLigionen" Og for det andei, al kristendom'nren er
uejen uC af skUld, ikke vejen til skyld.

Vi føier helt enkelt denne føIelse i angeren,
som er ganske umiddelbar og viser sig, når vi
ikke har levet op ti1 dei krav, som vi har stiilet
os selv. Angeren kommer, når vi føIer, at vi er
ansvarllge for, at vi kom til kcrt.
'og Sku11e man
fjerne a1t, hvad der hed anger

skyldfø1e1se,

måtte man også- fjerne piigtfølelsen og ansvaret.
Og så biev der ikke meget tilbage for mennesket
at bygge på. Nazl-Tysklands ledere prøvede på
»at trække skyldnerven u,d« hos deres folk, men
clet medførte som bei<endt ikke ncgen foraedling
af mennesket eiier nogen højnelse af den men-

neskelige lykke.

Selv om børn aldrig har hørt om det B. bud,
ville de al1lgevel sIå øjnene ned, når de harzde
stukket far elier mor en grim løgn. Den kendte

danske riarv,iinske ateist, skoleinspektør Vilhelm
Rasmussens {iatter Ruth vidste sikkert ikke,
hvad jalousi var for noget, men hun fordømte
aliigevel den føIeise, når den dukkede op. En
dag iravde R.uth givet den 3 år yngre søster en

saks at lege ned. Moderen siger

til Ruth: »Du

må ikke lade hende sidde med den saks, hun kan
stikke sig meC den i øjnene«. Euth opfatter det,
som om den iilie søsier vi1le dø, og siger: ,Nå
ja, så bliver vi da fri foi'hende«. Da moderen -så
på hende, steg skamrødmen op i kinderne, og
hun f1øj føist sin mor om halsen og dernæst søsteren

"

Det var et eksempel på, at trangen ti1 grusom-

hed, fremkaidt af egoisme og skinsyge, opererede
på egen hånd som pirat. NIen lige så snart barnet
fø7er, at det har andel i andres godhed og sam-

hørighed, dukker skyldfø1elsen øjeblikkeligt og
naturligt op. Barnet føler, det har sat sig selv
uden for de andres kreds. Det føler kulden i sit
eget sind. Og så længes det igen efter at være
med, det stormer frem med en ordløs bøn om at

blive genoptaget i kredsen... Når skylCfø1elsen
således er en kendsgerrring, så må man lade den
virke og ikke søge at allede den. Den skal hverken opløses elier fortrænges. Begge dele er uær-

!

ligt og skaCeligt, men det værste er den ikke-

Menigtredsrådsmøde
Offentligt n-renighedsrådsmøde afhotdes i Dyssegår'dskirkens 1<rypt fredag den 11. december

kl.

i9.30.

Dagsorden:

Budgetterne

1964-65.

Menighedsrådet.

forløste skyld. Det er den, der giver komplekser.
Kr ist end,omm.en p å.tuing er ikke mennesket skyld føLelsem, trrærtimod, den er først og fretnmest
forløsende. Den Gud, som viser os den hæder at
give os selv ansvaret for vor livsføreise, er også
den fader, som tilbyder at forløse vor skyld. Er
der noget et barn rent umiddelbart forstår, så er
det at få tilgivelse.
Biskaf:, d,r. Eiuir"cl Berggrar.
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Gudstjenester

i

Dyssegårdskirken omkring
iul og nytår
Søndag den 20. december (4. søndag
Kl. 10: Pastor- Olsen.
Ingen aftensang.

i Åclvenl,)

Februar

fru

Øster

Onsdag den 10.: Bibeitime. Østre kreds hos frk.
Jakobsen, Alrunei,ei 24.
Vestt:e Llreds hcs i:r. Jensen. Sønderdajen 47,
(Joh. 7, 25-52).

Ki. i?: Pastor Jacobser,.

Ki.

Of{entligt møde i D;,ssegårdskirkens lrrypt. Sekretaer Hartvig taier.

Onsd.ag den 27.

Onsdag den 3.: I.ivindekredsmøde hos
I{ansen, Hagens A116 25.

Torsdag den 21. december (Juieaften).
K1. 14: Pastor Olsen.
Fredag den 25. december (Christi
Ki. 10: Ilastor J{tcobsen.

Onsdag den 13. Fæ1les bibeliime kos hr. Appei
Lustrup, Er,rraldsbakl<en 28. (Joh. 6, 60-7. 2-1),

føC-cei).

Onsdag ciel 24.: Offentligi møde I Dl,ssegårdsklrkens krypt. Kordegn Faurby Hansen taler

16: Pastor Olsen.

Lørdttg den 26. december (Sct. Stei:hair).

KL

10: Pastor Olsen.
Ingen aftensang.

Marts
Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos r-i-tissioni=r'
Ekkard Hansen. Kong Georgsvej 8.

Sønciag den 2? deceml:er.

Kl.

10: Pastor Jacobsero.
Ingen aftensang.

Onsdag den 10.: Bibeitime. Østre krecis hos frk.

Lindhardt, Er,valdsbakken

38.

Vestre kreds hos fru Er,vertsen, Sønderdalen

jani,lår 1965 (Nytår).
KI. 10: Pastor Oisea.
K1. 16: Fastor Jacobsen.

Fredag den

1..

24 (Joh. 8, 1-29).

Onsdag den 24.: Oiieniligt møcle i Dyssegårdsl<ir-kens kr_vpt. Landssekretær Beerenholt ta-

Søndag den 3. januar 1965.

1er.

KI. i0: Pastor Jacobsen.
Kl. 16: Pastor Olsen.

April
Onsdag den 7.: Kvindekredsmøde hos
SønCerdalen

&§øder

Geil^

Onsdag den 21.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.

Lunribye, Merianvej 22.
Vestre kreds iros hr. Hanberg, KiLciebakke-

AF}IO!"DES ALTID KL. 20

Decernber
Onsdag den 16.: Julemsde

fru

12.

gårds A1i6 1 (ioh. 8, 30-59).
Onsdag rien 28.: O{fentligt møde i Dyssegårdskirl<ens i<rypi. R,epræsenfant Nielsen, Herler',

i

Dysssgfll6.kirkens

krypt. Missionær Ek]<ard lfansen

iaier.

t:r1er.

Søndagsskolen

Januar

1965

Onsdag den 6.: Kvindei;recismøde hos
meltoft, DalslrØget 144.

fru

Gam-

beg;.nder efter iuleferien søndag den t7. januar
i965 kI. 13 i Dyssegårdskirkens hrypt. Alie børn
er h:iertelig velkomne!

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W.Olsen.

Teller - Hellerup

