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DYSSEGAARDSKIRKEN

Vor sognepræst
HANS THYGE fACOBSEN afgået ved døden
Natten ti1 mandag, den ?. februar 1966, afgik
sognepræst Hans Thyge Jacobsen sti1le ved døden i præstegården. Efter nogie hospitaisophold
fik han sit ønske om at komme hjem til sin familie opfyldt.
Med Hans Thyge Jacobsen er en landskendt
skikkelse gået bort. I sin tldlige manddorn var

han kendt i det ganske land og i de senere år
mest i sin kommune og i sit kære Dyssegård
Sogn.

Man kendte den store og stoute præst, når han
hyggeligt spadserede rundt elier var på besøg.
NIan kunne lide at hilse på ham og slå en sludder e11er passiar af med ham. Vennesæ1 og hjertelig kom han sine »Sognebørn« i møde.

Han var en repræsentant for de sidste

1ærde

latinere. Hans begavelse, humor, intuition og d.emokratiske sindelag placerede ham naturligt i
lolkets midie, i udvalg, i kommissioner og foreninger.

Lune, uhøjtidelig v:eremåde og sans for proportioner hørte også til hans mange fine menneshelige kvalifikationer, ja. var integrerende dele

af hans handiemåde. Sit jyske sind bar han åbent

iii

skue.

Han elskede sin kirke og sin menighed. I{an
førte en kiar evangelisk tale og havde både
mund og mæle og mening. Når han præCikede,
lyttede man, for kedelig var han sjæIden. Han

i

siænder, klasse eller båse.
Hans naestekærlighed var stor og stærk nok til
blankt at slette alle graenser, når det gjaldt race,
farve og social position. For ham var livet Guds
gave og opgave, som han uhæmmet gav sig i Iag
med. Men over for sekter, forlorenhed, fanatis-

delte ikke småligt

me, reklame og massesuggestion var han idiosynkratisk. Falsk tale var ham en pestilens. Purt
og rent udlagde sognepræsten evangeliet for menigheden, sikkert forankret i, »at han, som begynd,te den gode gerning i os, også vil fu'Ldiøre
den

-.«

Da Dyssegård Sogn udskiltes 1938, var det naturligt, at han blev sognepraesten. Han peb ikke
over kun at have Dyssegårdsskolens ubenyttede
svømmehal som kirkerum. Inden for primitive
vægge kunne gcdt leves et frodigt menighedsliv.

)\llange

af sognets beboere har der fundet trøst

og tro.

Den nye, smukke kirke, indviet 1961, står nu
som kronen på hans veerk.
IIan var ikl<e kun teoretisk socialt interesseret.
men gennem årene aktiv. virkelig socialt engageret og placeret. Han var formand for Gentofte
sogns værgeråd 1922-33 og mediem af bestyrelsen for Samfundet og hjemmet for vanføre 193361. Da vore verdenskendte sociallove blev til, var
Hans Thyge Jacobsen de konservatives ordfører.

v

Han var medlem af folketinget i 2 omgange:
1929-35 og 1943-53, repræsenterende de konser-

vative.
Mange andre offentlige hverv har han passet:
næsiforrnand for Gentofte kommunes skolekommission 1933-54. formand for Gentofte kommun.es l<onservative vælgerforenit-tg 1933-61 blandt
andre.

I 1936 og 1938 var han medudgrver al et udvaig
aI de prædikensamlinger. som Luther selv 1od
trykke i 1520'erne.
Men også inden for murene rorstoC han samarbejdets eedle kunst, baseret på gensidig tillid
og fortrolighed. Til l<irkens Iitnktionærer havde
han ligefrem familieære og ver-iskabelige bånd,
der bandt. Han var både holding og feeile. For
menighedsråd og funktior-ræljer r-ar han begge
deie.

NIen som familiefal var han måske størst. Et

rigt og hyggeligt familiellr' trivedes ' flsn lzslinfl- .rettede og sn-Iagfuldt udst.vrede præstegård sammen med kone og børn. A1l.e, unge og gamle, var
med til at bestemme hjemmets rytrne og tone.
ingen rrar størst, men Hans Thyge Jacobsen måske først.
Gaestlrihed, hjertelighed, tolerance og demokiatisk tankegang var sat i højsædet i praestehjemmet. Vore tanker går nu ofte ti1 de kære

efterladte.
Vi vi1 alle savne ham. Han var '"*or præst, ztor
leder, oor ven. Med g1æde og i taknemmelighed
siger vi ham tak og farvel.
Hans minde være æret.

CHR. LARSEN,
meni,ghedsr ådets f ormand.

DYSSEGAARDSKIRKEN

til

Yed pastor Jacobsens død

Brød

Lad os herfra få lov at sende sognets beboere
en hjertelig tak for mange gode år, hvor De viste
os stor velvilje og hjælp ved alt arbejdet om
kirkesagen: de store bazarer, indsamlingen ved

En appel

kirkebyggeriet og ved mange andre lejligheder.
Og nu under min mands sygdom, hvor han
modtog en overvældende stor sympatitilkendegivelse ved gaver, blomster og gode breve.
Desværre havde han ikke kræfter til selv at
sige tak; men vi, der så, hvor det glædede harn,
sender aIIe, gamIe, unge
også konfirmanderne
vor hjerteligste tak. I dyb taknemmelighed
AGNES JACOBSEN,
børn og svigerbørn.

Konfitmandindskrivning

Verden

til

!

Dyssegård Sognt

Millioner af mennesker dør af sult. De dør,

fordi vi ikke er nået langt nok. Ny jord må un-

der ploven. Nye dyrkningsmetoder må afløse de
forældede. Mad er nemlig det eneste middel
mod sult. Derfor må der skaffes brød ti,l, terd,en.

Internationalt hjælpearbejde søger at hjaelpe
mennesker i dagens nød, men også at hjælpe
dem ti1 selv at kunne sikre rnorgendagen.
»Folkeki,rkens Nødhjælp« har i år lovet 1,25
mill. kr. til Det Lutherske Verdensforbund og
Kirkernes Verdensråds udviklings- og hjaelpeprogfammer.

Det er umenneskeligt ikke at hjælpe. Det er
ukristeligt ikke at gøre det. Der er brug også for
Deres bidrag! Det kan indbetales på GIRO 23.
F

olkekirkens

N ødhjælp, N ørregade
Københøun K.

77,

Ifø1ge aftale rned Gentofte Kommunes skolevæsen skal nye konfirmander af hensyn ti1 skema-

lægnlngen indskrives inden hvert års 1. maj.
Det meddeles herved alle hjem i Dyssegård
Sogn, at de drenge og piger, som skal »gå tiI praest«
hos Dyssegårdskirkens praester i det kommende
vinterhalvår, indskrives

MANDAG DEN 18. APRIL KL.

16

i kirkens krypt.
NB. Ddbsattest

roedbringes!

skc-l,

Også foraeldrene er meget velkomne, da der jo
han være et og andet at spørge om.

MAX W.

OLSEN
const. sagnepræst.
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Oprettelse af
KFUM-speidergruppe
For drenge i aideren 9-12 år påbegyndtes i september 1965 et ulvearbejde under ledelse af flokfører Erik Andresen. Flokken, der er på 24 ulve-

unger, holder møde hver uge i kirkens krypt.
Flokføreren er nu i gang med at forberede den
første sommerlejr, der efter planen skai holdes
ved Bognces på Tuse Næs

i dagene

5.-12.

juli.

Gruppen, der foruden af ulveflokken gerne
sku1Ie bestå af en spejdertrop og en roverklan,
ledes af et grupperåd, hvis medlemmer er fru
Edith Jensen, Erik Andresen, Steen Laier, Chr.
Larsen og Gerhardt Tingstrup.
Ti1 efteråret håber man at kunne oprette en
spejdertrop for drenge i alderen 12-15 år. Gruppeføreren eller fiokføreren (se under »Adresser«
side 4), modtager gerne henvendelser

eIler unge mænd, der vil vaere med

fra

drenge

i denne

trop.

Steeru LtLier.

BB

25

Frimærker

!

Ved salg af brugte frimaerker er indkommet
50,00 kr.
2,353

11,035

372 372 381

Radolf Hønsen

397

En særiig tak
Braune.

til fru

Skjoldager og kirketjener

Brugte frimærker modtages med tak af A. O.
Johansen, Ewaldsbakken 16, samt
(ved gudstjenesten).

af fru Braune
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Møder
Sognepræst

(p,

t.

vakance)

Residerende Kapellan, mag. art. M at W. O I s e n,
Granle .4116 23, Hellerup,'Ielei. SØ 6183. Trælles
bedst Hverdage (undtagen Fredaq)

Hordegn

Otganist, Dr. phil, Povl Hamburgcr,
Iæserbakken 7, Gentofte. Telf. OR 5227.
Kirkebetient fI. B ra une,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Telf. SØ 6427.
Menighedsraadete Formand:

SLoleinspektøt Chr. Laxsen.

Øster Voldqade 13, Købhn. K. Tell. 11

:

Kasserer:

ALLE ER VELKOMNE

April

RudoIf IIansen,

Formand

20!

KI.12-13.

Ellemosevej 115, Hellerup. TelI. GE 2875. TræIfes
Flverdage (undtagen Torsdag) Kl. 9-I3. Fredaq
tilliqe Kl. 18-19.

Menighedsplejen

AFHOLDES ALTID KL.

l1

72.

NB! Tirsdag den 5.: KvindekredsmØde hos frlr
Øster-Hansen" Hagens A116

25.

Onsdag den 13.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Mortensen, Ordru,pvei 131.
Vestre Kreds hos hr. Gammeltoft. Dalstrøget
144. (Joh. i5. 1-27).
Onsdag den 27.: Offentligt møde i Dyssegårdskirl<ens kr1,pt. L,Iissionær Adrian Johansen
taIer.

:

!fr. Chr. Lundbye.

Mal

KFUM.spe jderne r
Gruppelører. Steen Laier,
Eskeaqer 12. Søborg, SØ 9051

Flokfører: ErikAndresen,

Grøntolten 6, Søborg, SØ

Menighedsplejens juleindsamling
I<R.

fru Jeppe-

3i75

Onsdag den 11.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
O1sen. Blegdamsvej ?8 A'r.
Vestre kreds hos hr. Sandborg-Olsen, l'rændevej 11A. (Joh. 16. 1-15).

i

Onsdag den 25.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens kr1.pt. Pastor Bang taler.

Husindsamlingen
1965 gav følgende resuitat:

Onsdag den 4.: Kvindeliredsmøde hos
sen, Kildebakkegår'ds A116 11.

december

6.632,77.

Hjertelig tak til alle bidragydere, samt tiI
lisfebaererne.

for Dyssegård Menighedspleje:
CHR. LUNDBYE,

Onsdag den 1.: Kvindekredsmøde hcs
sen. Sønderdalen 24.

kasserer,

Girokortet
Med dette nummer af bladet følger et girokort.

Hvert år ved denne tid anmoder vi jo sognets
beboere om et bidrag ti1 vort kirkeblads drift.
Redaktion og ekspedition er gratis, men trykning og forsendelse koster mange penge.
Vi beder derfor også i år bladets 1æsere om på
vedlagte girokort at sende os et gavebeløb ti1

Dyssegård Sogns menighedsblad. Be1øbets størrelse bestemmer man selv.
Med tak og venlig hilsen
RUDOLF HANSEN,
MAX W. OLSEN,
const. sognepræst.

5tu!

funi

kordegn.

Den 19. februar var det 5 år siden, at Dyssegårdskirken blev indviet. Dagen blev mindet og
omtalt ved hØjmessen søndag den 20. februar.

fru Ewert-

Onsdag den 15.: Faelles bibelkreds hos hr. LunCb1.e. Merianvej 22. (Joh. 16,16-33).

August
Onsdag den 24.: Fæ1les bibeltime hos hr. P. Gei1,

Sønderdalen 12. (Joh. 1?, 1-26).

Søndagsskolen
samles hver søndag kI. 13-14 i Dyssegårdskirkens
krypt. Leder: frk. B. Thestrup Pedersen, Brønlunds A116 18.
En ikke iiIle flok børn samles

- søndag. Også Deres børn indbyher søndag efter
des til at gå i vori sogns søndagsskole, hvor de
hører om ham, der siger: »Lad de små børn komme

til

mig!«

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W.Olsen.

'feller - Hellerup

