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for at synke ned i søvnens afmagt, så
den
- aldeles vist og sikkert - at iysmoderne tids ved aIle tekniske hjælpemidler
vågne befoikning, hvad det åndelige liv angår,
så udsat

er det givet

Sognepræst Hans Thyge Iacobsen,
Dyssebaklen 8, Hellerup. Telf. GE 2364. Trælfeg
bedst hverdage (undtagen Tirsdaq) KI. 18-19.
Residerende Kaprellan, mag. art. Max W, Olsen,
Grants Å116 23, Heilerup, Telef. SØ 6183. Træljes
bedst }lverdage (undiagen Fredaq) Kl. 1.2-13.
KorCegn Rudo lI Ff anse n,
E1!emosevej 115, I-Iellerup. Tell. GE 2875. TræiJes
Hverdage (undtagen Torsdas) KI. lO-13. Fredao
tilliqe Kl. IB-19.
Organist, Dr, phil, Povl Elamburger,
jægerbaLken 7, Gento{ta. TelI. OR 5227.
Kirkebetjent DL Braune,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Te1t. SØ 6427.
Menighedsraadets Fohand :
Skoleinspektør Cht. Larsen,
Øster Voldsade 13, Købhn. K. Teif. 11
Menighedsplejen :
Formand: Sognepræst Hans Thyge Jacobeen
iasserer: FIr. Chr, Lundbye.

er mindst lige så afmægtig.
Fordum var der i den daglige iivsførelse meget
få incitamenter til styrkelse af sjæ1ens liv. I nutiden er incitamenterr-res mængde så overvældende, at siæ1en overanstrengt opgiver at følge med.
Det er den gamle historie om,. at for lidt og for
meget fordærver alt. Den nutidige livsførelse er
ved at blive urlen sjæl. Thi sjaelen er slurnret
ind, overvaeldet på halvvejen af uimodståe1ig
træthed.
Der er i tusindvis af mennesker iblandt os,til
hvem psalmens opfordring med føje har adresse.
Ja, den har det til os a1le, så sandt som ingen af

os er udenior den fare
som vore

*Op,

bryd sØvnen af !
begynder en at vore påskesalmer.

n{ange vil måske mene, at enhver op{ordring
til at »vågne op« er ganske itde anbragt overfor

vor tids mennesker. Muligt at den var nødvendig
overfor tidligere tiders dorske bønder. Men hvad
man så eliers kan sige om vor tids mennesker
- de souer da ikke. Stærkt og i hurtigt tempo
lever de livet i arbejde og i fest, er altid på færde og trænger måske hyppigere til at få sovet
]idt end til yderligere at holdes vågne.
Ja, det er vist rigtigt. Men bemærk nu at opfordringen i denne psalmelinje er rettet til menneskets sjael. Og var i svundne tider en i al almindelighed sovende befolknings åndelige

liv

sjælens vågne liv,

Det er en Påskepsøl,me, som her råber tii os:
»Opl Sjæ}, bryd søvnen afln
Og nu er det snart igen påske. Så får vi en

sjæl

Så1edes

for

viikår rummer.

og-

lang række helligdage, som tvinger mennesker
ti1 at tage farten af maskinen. Derimod tvinger
de ikke til Cen sjælens opvågnen, som er så påkrævet hos de fleste iblandt os. Nej, under den
legemlige søvn
hårdt tiltrængt måske
som

-

- blive
disse dage tillader, kan sjæ1en så udmærket
ved med at sove!
Men påskehelligdagene Lnd,byder dig

til sig som
et middel, hvorved du kan hjæIpes op af den
dvaletilstand, hvori du åndeligt er nedsunket,
hvorved din sjæ1 kan opvækkes til ny bevidsthed.

Hans Thyge Jacobsen.

***
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Yort nye orgel
I de mange lange år, da Dyssegårds sogns menighed havde til huse i Dyssegårdsskolen, havde
vi ti1 vor rådighed et lille og gammelt orgel, der
efterhånden var blevet så brøstfældigt, at det ti1
tider nægtede overhoveCet at give lyd fra sig, til
andre tider kunne finde på at snakke for egen
regning. Alligevel var det dog med sine otte
stemmer på et manual og pedal et rigtigt orgei
og ikke et harrnonium, som jo aldrig
uanset
- end et
siørrelse og kvaiitet
kan blive andet
halvtrist surrogat.
Et par år før vor nye kirke stod faerdig, modtog vi tilbud fra det ansete orgelbyggerfirma Th.
Frobeniu,s & Co. om leveringen af et helt nyt
orgel. På min opfordring fremkom vor store
orgeIspiller, magister Fznn Vi,clerø (fornylig udnaevnt til teologisk æresdoktor ved akaderniet i
Åbo) med et forslag

til

en disposiiion på 23 stem-

mer fordelt på tre manualvaerker og et pedalvaerk, et forslag som derefter blev accepteret af
orgelbyggerfirmaet. Et instrument af den størrelse og kvalitet koster imidlertjd dyrt, og i første omgang indsattes derfor kun de 12 af de projekterede stemmer, hvad der var fuldt tjenligt
ved gudstjenester o,g klrkelige handlinger, men
utilstrækkeligt ti1 koncertopførelser i større sti1.
Allerede i fjor, kun tre år efter den nye kirkes
indvielse, tykkedes det rnenighedsrådet at få be-

vilget det resterende beløb, og ved udgangen af
februar i år stod orglet fuldt færdigt nu rummende også de karakterstemrner, som muliggør
et mere differentieret og farverigt spil. Dyssegårdskirken har dermed fået et orgelværk, som
allerede nu af kendere er blevet betegnet som i
sin art hørende til de ypperste, der i nyere tid
er blevet bygget herhjemme. Og det har alle interesserede grund til at være både glade og taknemmelige for.
PouL Hambwrger.

Kapellet
Som man vi1 have bemærket, er der nu ved
Dyssegårdskirkens østside bygget et ligkapel,. Et
sådant skal der vaere ved enhver kirke, og nu
har vi altså også fået et. Kirkens arkitekt, Georg
Palludan,skilte sig udmærket fra opgaven, synes

vi. Kapellet dominerer ikke kirken, men er alligevel så tilpas stort, at det har kunnet indrettes
med rummelige og smukke lokaliteter. Som ud'smykning er anvendt den altertavle, som i mange
år var ophængt i kirkesalen på Dyssegårdsskolen. Den har herrned fået en ny og god anvendelse.

Ejendommeligt nok biev arkitekt Palludans
egen kiste den første, som henstilledes i det ny
kapei, idet han algik ved døden, just som det

var fuldført.
Kape lets rejsning betyder, at d.er nu er" bedre
mulighed for begravelser fra kirken, der da også
er en langt vaerdigere ramme om højtideligheden end de triste (og dyrel) kirkegårdskapeller.
Kapelsalen kan iiøIge sin indretning også anvendes ti1 »små« begravelser i »dybeste stiihed«.

Hans Thyge Jacobsen.

Store kirket
- srnå kirket
gamle kitker
nye kirker

?
Mon ikke de fieste s]'rles. ai en hirke skal være-

b-vgget

i traditionel stil og helst

r'ære gammel og

rne,j gammelt ir-rventar?
Det ci da også f igtigt. at de gamle kirker mane:: til andagt og fortæller noget om. at kirken
hai: rri ali'et fi': vole fædre.
TiI gengæld iortæller de n1'e. iloderne kirker,
at l<irken ikke el en museumsgenstand, men at
den udrnærkel ]ian benytte sig af helt moderne
forn:er og arkitektur, at den el spillevende og
r,irlie]<raItlg. også i dag.
Selr' når vi s;.nes. at moderne- kirker ligner alt
andet er-rd netop }<irker, må vi huske. at nøiagtlgt det samme kunne siges om de gamie kirker,
da de blev bygget. Porttårnet i Stege ligner jo
endnu i dag et bredmavet kirketårn.
Størst forskel mel1em den gamle og den nye
kirke er der nok i størrelsen. De nye kirker bliver små, fordi pengene til dem skal sarnles ind
i sognene og ud over landet, gennem Det Københavnske Kirkefond, en helt »privat« institution.
I den li1le kirke kan a1le se alle. Hver lii1e lyf
når alles øren. Derfor skal den liI1e kirke i virke-ligheden altid være næsten fuld, e11ers bliver
den automatisk tom. for hvem er interesseret i

at blive overbegloet.
Værst er det. at den 1iI1e kirke i virkeligheden
er børnefjendtlig, midt i. børnerige kvarterer.
I den store kirke derimod, med dens gamle
stolestader. kan børn sidde og lege med eet eller
andet, der ikke skramler, uden at blive set. Folk
kan komme og gå uden at blive bemærket, hvis
de ikhe selv ønsker det. lngen kan skrive mandtal og tæ11e op uden stort besvær. Den er kirken

for nikodemussjæ1e.

TiI gengæId tvinger den lille kirke præst og
degn, organist og kor til at være helt naturlige.
Alt krukkeri afsløres ubarmhjertigt, og der må
være orden og dlscipiin over gudstjenesten.
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Og så har den lille kirke som oftest konfirmandlokaler og gode værelser til præsten, kordegn og graver, organist og kor.
Hver for sig har de to kirketyper deres fordele
og ulemper.

Den vigtigste fordel ved kirkerne i vort land
er dog denne, at den kirke, De er medejer af og
betaler skat til, næsten altid iigger ganske nær
ved Deres bopæl og kan yde Dem en kirkelig
servlce uden at sku1le gribe til bunkebryilup og
massebegravelse, timeiange konfirmationer og
dåbshandlinger på samlebånd. På dette felt kan
den endog konkurrere med rådhuset og de kom-

*

munale kirkegårdskapeiler og krematorier, ja
selv med »Foreningen til Borgerlig l{onfirmation«. Kirken kan forøvrigt også konkurrere på
prisen, for til den betaler De så godt som alt
forud gennem skatten. De skulle tage at besøge
den, også ti1 »hverdag«. De h,or betaLt billetten
forud. Deres plads venter Dern!

I{iels Arne Ntelsen.

Kirkelig statistik
1961 1962 196s 1964
L.291 987 1.L23 1.067
Døbte
84 86 86 99
Konfirmerede
106 104 116 07
25 26 31 25
Vielser
Udm.af folkekirken
5
5
3 10
Indm.ifolkekirken
0
4
1
3
Separationsmægling12473
Skilsmissemaegling0ll4
Kirkebøsserne, kr.
2.478 1.849 2.254 1.BgB
Aitergæster

1

Sognets befolkningstal 10.464 11.075 11.195 11.119

Heraf udenfor

folkek.

372 372 372

Rudolf Hansen,
kordegn

Gave
i

Fra fru LiLg Andersen, Stendyssevej
31.11,

modtaget som gave

ken 50 kr .
Vor hjerteiigste tak!

til

Vort kirkeblad udsendes gennem postvæsenet

til

samtiige husstande

i

har vi

Dyssegårdskir-

Præsterne.

Dyssegård Sogn. Det er

godt, men
- det er dgrtl Trykkeriomkostningerne viser absolut ingen nedadgående tendens.
Vi beder derfor som saedvanlig på denne årstid
om, at man vil bruge hoslagte girokort og sende
os en god gave tll kirkebladets økonomi.
Menighedsrådet bidrager heldigvis af sin rådighedssum med et ikke ringe beløb, men vore
egne bidrag kan jo på ingen måde undværes!

Eftermiddagsgudsti enesten
Med udgangen af april indstilles
- ligesom
tidligere år
eftermiddagsgudstjenesten (aften-

-

sangen) sommeren over.

Altergang og då,b kan derfor indtil efteråret
kun finde sted ved højmessen søndag formiddag.
Præsterne.

Venlig hilsen.
P r æ st

11,

anledning af fabrikant F. M. Andersens bisæt-

telse

Om hoslagte girokort!

381

erne o ed Dy s s e g å,r dskr,rk en.

Belønningsmedalie
IJr. Chr. Lund,bye, mangeårigt medlem af Dyssegård Sogns menighedsråd og kasserer i Dyssegårds Sogns menighedspleje, fyldte for kort tid
siden 70 år, og lejrede den 1. marts 50-års dagen

Menighedslokalerne udleies
Menighedslokalerne i Dyssegårdskirkens krypt
er pæne, varme og tiltalende og udlejes til møder
for foreninger, institutioner m. m., såve1 politiske
som upolitiske.
Lejen er:
LiLLe sal
kr. 25,00

Store

sal
sale

kr.
kr.

60,00

for sin ansaettelse i NESA.

Begge

Ved denne lejlighed modtog hr. Lundbye »Den
kongelige Belønningsmedalje II med krone«.
Fra menighedens side vi1 vi af hjertet ønske

nærmere overenskomst, ligesom der kan aftales
med undertegnede tilsynsførende vedrørende

hr. Lundbye

til

lykke!

w.

***

75,00

Der ydes rnoderation ved sæsonaftaler efter
servering af kaffe og the med 2 stk. brød å kr.
pr. kuvert.

3,00

Kirketjener
H. BRAUNE

Dyssegårdsvej 98

-

SØ

6421
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Påskeord af Martin Luther
Det angår dig. at du i Kristus må være oprejst
og Kristus i dig; ellers er det spildt, som Paulus
siger i 1. Kor. 15, 12 f.: »Hvordan siger nogle
iblandt eder, at de dødes opstandelse intet er? Er

den intet, så er Kristus heller ikke oprejst.«
»Men er Kristus ikke oprejst, så er vor prædiken forgæves, så er eders tro også forgaeves.«
(1. I(or. 15, 17). Og lige efter: »Er Kristus ikke
oprejst, så er eders tro tom, så er I endnu i eders
synder; så er også de, som er sovet hen i Kristus,
fortabt.« Der rører Paulus ve<i, at opstandelsen
er sket, for at den kan være os til gavn, for at
vi skatr tro, at han er opstanden Jor os, for at
han derved kan borttage vore synder. Ellers er
det ude med os, som han også klarere peger på
i Rom. 4,25: »Kristus er død for vore synders
skyld og atter opveekket for vor retfaerdigheds

Møder
AFHOLDES ALTID KL.20

i ALLE ER VELKOMNE

l\pril
Onsdag den 7.: Kvindekredsmøde hos
Sønderdalen 12.

fru

GeiI,

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

Lundbye, Merianvej 22.
Vestre kreds hos hr. Hauberg, Kildebakkegårds A116 1. (Johs. B, 30-59).
Onsdag den 28.: Offentllgt møde

i

Dl,ssegårds-

kirkens kr1-pt. Repi:esentant Nielsen. Herier', taler.

skyld.«

Det er det ejendommeligste og bedste led i
Kristi død, at jeg ved, at han som ingen synd
havde, er trådt ti1 for min skyld og har gjort
sligt for mig.
Men vor retfærdighed har ingen anden måde,
end som teksten lyder: »Kristus er opstanden for

vor retfærdigheds

sl<yId.«

Uskylden har op-

slugt skylden, velsignelsen -al forbandelsen. Nåden har bortskaffet alt ondt. Disse ting er alle
sl<ete i denne person, som Paulus siger det i 1.
Kor. 15, 57: »Gud ske tak, der har givet os sejren
ved Vor Herre Jesus Kristus.«
Kristus hang på korset fuld af aI slags ulykke
og lidelse, så at han havde mistet ære, venner
og alt. Der er intet ud over en sådan smerte og
pine, så at han end ikke har sted at v:ere på
jorden. Det varede et stykke tid. Så opstod han
zgen. Så er der intet andei hos ham end liv alene,

Mai
Onsdag den 5.: Kvindekredsmøde hos
sen, Kildebakkegårds Ai16 i1.

fru Jeppe-

Onsdag den 12.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
O1sen, Biegdamsvej 78 A, 3. sal.
Vestre kreds hos hr. Gammeltoft. Dalstrøget
144. (Johs. 9).

Onsdag den 19.: Offentligt møde i Dyssegårdst<irkens krypt. Kordegn Joh. Johnsen taler.

Juni
Onsdag Cen 2.: Kvindekledsmøde hos

sen. Sønderdalen

fru

E-.rrert-

2.1.

Onsdag den 9.: Fælles bibeltirne hos hr. Lundbye,
Lferianvej 22. (Joirs. 10. 1-21).

nåde og salighed.

Han overvandt al ulykke. Det gæ1der dig alisammen. Som Paulus siger: du bliver retfærdig.

Påskevers

August
Onsdag den 25.: Fælles bibeltime hos hr" P. GeiI,
Sønderdalen 12. rJohs. 10,22-42).

Søndagsskolen

Jesus Krist, du overvandt,
dig ej mere graven ejer,
og vi alle ved din sejer

1iv og evig frelse fandt.
F. plum.

samles hver søndag

kl.

i

13-14. A11e børn er

Dyssegårdskirhens krypt

]ijertelig velkomnel

***
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