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*DYSSEcÅRD SOGN,S NYE SoGNEPR,EST
JO H S. BJ E RRUM
Tirsdag den 23. august modtog sognepræsten
sin kongelige udnævnelse via kongeskibet, som lå

i

Svendborg.

Oprindelig søgte 24 præster embedet, men 3
trak deres ansøgning tilbage inden afgørelsen.
Fastor Johs. Bjerrum er født 1919 og tog embedseksamen 1946. Efter en kortere hjæIpepræstevirksomhed i Rødovre 1946 kom pastor Johs.
Bjerrum i 1947 til Rorup og Glim rnenigheder i
Roskilde stiIt.

Vor nye sognepråest er i besiddelse af et omfangsrigt og værdifuldt erfaringsmateriale indsamlet i arbejdet for kirke og menighed i alle
dets nuancerede former. Hans tidligere virke i

kirkelige institutioner, udvalg og ko,mmissioner
ikke mindst for ungdommen
har skabt mu-iigheder
- og
for udsyn, inspiration
menneskekundskab. Han er således et levende menneske.
Hans arbejde blandt yngre præster og i præsteforeningens bestyrelse er kendt og velanskrevet.

Venlig, elskveerdig og forhandlende træder han

Blandt 21 ansøgere

i

til det ledige sognepraeste-

Dyssegård sogn indstillede menighedsrådet i sit møde den 15. juli d. å. enstemmig sognepræst Johs. Bjerrum, Rorup og Glim menigheder i Roskilde stift som nummer 1.
embede

Efter kirkelovene var dermed Johs. Bjerrum
Dyssegårds sogns nye sognepreest, sognets anden
sognepræst.

uhøjtidelig sine medmennesker i møde uanset
stand og ka1d. Tom ydre form og glans er ham
direkte imod. Han har tid til at høre på, tid ti1
at vente; men bag den smidige ydre form møder sognet en aktivt indstillet rnoden mand i sin
bedste alder placeret på Folkekirkens grund.
Han er ikke ynder af falbel,ader. Testamentets
ord og tale devalueres ikke, men beholder deres
oprindelige valør.
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»»Skovturen((
Adresser:
Johs, Biertum,

Sognepræst

DyssebaLLen 8, Hellerup, Telf. GE 7I08. Træffes
bedst hverdage (undtagen Onsdaq) Kl.12-13.
Tirsdas dos kun KL 18-I9.

Residerende Kapellan, maE. art.

Mar W, Olcen,

Grantg Allå 23, Hellerup, Telel. SØ 6183. Træ{fec
bedst Hverdage (undtagen Fredag) Kl. 12-13,

Eordeqn

Rudolf Hansen,

Ellemosevej 115, Hellerup. Tell. GE 2875. TræIIas
Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 9-13. Fredaq
tilliqa Kl. l8-19.

Organiat, Dr. phil' Povl Hamburgct,
Iægerbalken 7, Gentoftc. TeIL OR 5227.

:

Skoleinrpektør Cht, Larccn.

Øater Voldgade 13, Købhn. K. Tell. 11

Menighedaplcjen
Formand

:

Kaseeter:

1t

vil blive husket.

72.

Menighedslokalerne i Dyssegårdskirkens krypt
er pæne, varme og tiltalende og udlejes ti1 møde.
for foreninger, institutioner m. m.. såvel politiskesom upolitiske.

Lejen er:

:

Lil1esa1
Store sal
Begge sale

llr. Chr. Lundbye,

KFUM.gpeiderne r
Gruppelører. Steen Laier,
Eskeaser 12, Søborg, SØ 9051

Flokfører: ErikAndresen,

Grønioiten 6, Søborg, SØ 3175

Han forhandler gerne, men købslår ikke, thi
han har heidigvis meninger og mod. Hans menneskelige kvaliteter kan derfor gøre ham til en
»populær« mand, hvad han aldeles ikke angler
efter. Vi vil slutte kreds om ham og støtte ham.
Menighedsrådet byder ham vilkommen tiL sognet, til arbejdet og samarbejdet.
Samtidig gaelder vor velkomst også den nye

præstefrue. Hun vil blive modtaget med åbne
arme, for hun er en klog frue og mor og et rig-

tigt

dag, som

Menighedslokalerne udleies

Kirkebetjent !I. B ra une.
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Tclf. SØ 6427,
McniEhedaraadcte Formand

Tirsdag den 6. september afholdt Dyssegård
Menighedspleje sin år1ige udflugt for sognets
æIdre. Over Farum - Slangerup - Frederikssund Skuldelev - Selsø kørte man i 2 busser fra Edelskov til Ski,bby Kro. Her var daekket fint kaffebord, hvorunder const. sognepr€est Max W. Olsen
fortalte om Horns Herred og senere foreviste den
meget interessante Skibby Kirke. Hjemtur via
Roskilde og Glostrup. Det var en god eftermid-

Der ydes moderation ved sæsonaftaler efter
nærmere overenskomst. ligesom der kan aftales
med undertegnede tils)'nsførende vedrØrende servering af kaffe og the med 2 stk. brød å kr. 3,00
pr. kuvert.
H.Braune, kirketiener. SØ

i foråret indskrevne konfirmander begynkonfirmationsf orberedelse i kirkens krypt
nttLndag den 7. no"-etnber kl. 8.
Det ny Testemente og Salmebogen skal medbringesl (Må om fornødent anskaffes forinden)
De

der

PrcPsterne.

Konfirmationer, konfirmandaltergang og konfitmandfest

Indsættelse
Søndag den 25. september kl. 10 vil provst
E. Hoppe, Jaegersborg, indsætte pastor Johs.

Bjerrum som sognepræst for Dyssegård

6427.

Ny. konfirmander

hjertemenneske.

På menighedsrådets vegne
CHR. LARSEN

....kr.25,00
.. kr. 60,00
.. kr. 75,00

Sogn.

Dermed ophØrer pastor Max W. Oisens langvarige funktioner som const. sognepræst.
Vedrørende sognepræst Bjerrums telefon-nr.
træffetid og fridag, se under »Adresser« side 2.

Efterårskonfirmationerne i Dyssegårdskirken
finder sted søndagene den 2. og den 9. oktober,
begge gange kI. 10.
Onsdag den 12. oktober indbydes begge søndages konfirmander og deres forældre tii konfirmandaltergang i kirl<en kl. 19 med efterføIgencie
konfirmandfest i krypten k1. 20. Der plejer at
være stor deltageisel
Maæ W. Olsen.
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Giroindsamlinger
Dette års indsamling

til

Dyssegård Sogns

kir-

keblad gav laIt:
2.{{3,00 kr.

For dette store beløb bringer vi alle bidragydere vor hjerteligste tak!

Mar W.Olsen.

Rudolf Hansen.

En tak
I

ca. 12 måneder har pastor Max Olsen som

konstitueret sognepræst måttet påtage sig alt
arbejdet i vor kirke efter pastor Thyge Jacobsens
død.

Han har så at sige ikke kunnet få hjæIp udefra på grund af mangel på præster og de fungerende præsters ferie. AlIe kirkelige handlinger,
dåb, bryllup og begravelse, har han alene taget.
Han har ikke sparet sig selv.
Professor, dr. theoi. E. Thestrup Pedersen har

villigt tilbudt sin hjæIp i den

vanskelige tid.

Menighedsrådet bringer også hr. E. Thestrup Pedersen en hjertelig tak. Vi lytter rned glæde, når
han ta1er. Fremover skulle det gerne blive en

tradition.

Kirkens funktionærer har også måttet lægge

både krop og ånd til og har ikke sparet sig for
stort og dygtigt ekstraarbejde.
Også disse rnedarbejdere bringer menighedsrådet en tak.
På menighedsrådets vegne
CHR. LARSEN

Vi begynder i tid
og ender i evighed
Når man efter endt sommerferie vender tilbage ti1 arbejdet, strejfer det spørgsmåi måske
ens sind: hvordan var så alle disse feriedage?
Var det en god sommerferie? Fik man rigtig noget ud af sin frihed og blev det en række dage,
man kan se tilbage på med en vis glæde? Eller
blev det bare en anden form for dagene herhjemme. Fiyttede vi blot et andet sted hen og
havde alle bekymringer og problerner og vanskeligheder med i kufferten?
Og a1t efter omstændighederne svarer man på
disse spørgsmål ja e1ler nej! Det at holde ferie
er jo ofte at beskæftige sig med noget andet, at
være borte fra de daglige vante orngivelser.

Eller man kommer virkelig tii at spekulere på
tiden. Det begreb, vi kalder tid. Hvad er tiden?
Hvad er det egentlig, vi kalder vore dage? Og de
allerfleste mennesker må uvilkårlig svare: det er
noget, vi får foræret. Tiden er noget, der bliver
Iagt hen til hvert eneste menneske. Hvad enten
vi vi1 de't eller ej, hvad enten vi ønsker det eller

ej. Og det, vi mennesker kalder vore dage, er
vi får foraeret.
Hvad var det før tiden? Der er vel også nogen,
der vover at stiiie dette spørgsmål. Og svaret
bliver for de flestes vedkommende: da var evigheden! Spørger man på samme måde, hvad der
engang vil b1ive, når tiden er omme, efter at
vore dages tal er løbet ud, ja efter at verdens
dage er Iøbet ud, må svaret på samme måde
blive: der vi1 der igen være evigheden. Og tiden
så a1le de dage,

er så dette mellemrum, der er spændt ud meIIem
de to evigheder. I denne løbende tid får hvert
meneske sin chance.
Urokket mldt i alt dette er Gud. Bibelen taler
om en Gud, der var, og som er, og som altid
bliver. »Før bjergene blev ti1, og du dannede jorden, fra evighed og til evighed er du Gud!«
Det hører med til menneskets stadige undren
og spørgsmål, hvordan livsgnisten blev tændt af
det døde stof. Men endnu har ingen fundet livets
dybeste hemmelighed. Det eneste, vi kan konstatere er, at det hele, a1t det, der hører livet til,
tiden, vore dage, er noget, der bliver os givet. Vi
forstår det ganske vist ikke, og alligevel har
hvert rnenneske vist på et eiler andet tidspunkt

haft den oplevelse, at vi anede en sammenhæng,
som bæres af Guds kraft og Guds magt. Engang
imellem sender Gud os et lysglimt til vished om,

at vi hører sammen, at vi er skabt til livssamfund med ham. En har udtrykt det sådan: vi
begynder i tid og ender i evighed.
Vi får vore dage af Gud. Men pludselig tages
dagene fra os, og så er vor tid omme, og evigheden forestår.

Da træder tiden tilbage! Og engang sluttes
kredsløbet, alting bliver genoprettet. Det tabte
paradis skal blive genvundet. Ikke af os, men
af Kristusl Med ham genoprettes riget, gudsriget,
der ikke er af denne verden.
Derfor er der et spørgsmå1, som rager op over
alle andre: hvordan er din stilling til Kristus.

Han skal sige det allersidste ord om dig en dag.
Betro dig til Kristus, så finder du Gud, som i

begyndelsen skabte himmelen og jorden. Han,
der er fra evighed og til evighed, Han, der betroede os vore dage!
Børge Dauquart.
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Søndagsordet
Hver søndag morgen er der mennesker, der
samles om det største al alt
om ordet om Guds
kcerlighed, der kom til os i-Jesus l(ristus for at
frelse os fra det, der fordærver og ødelægger
livet, og for at forene os med Gud og med hinanden. Med dette ord vil Gud møde os personligt for at give os lys for vor vej og give sit Iiv

ind

i

Onsdag den 23.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Forsorgssekretær C. Hartvig
ta1er.

December
Onsdag den 7.: Kvindekredsmøde hos fru Hanberg, Kildebakkegårds A116 1.
Onsdag den 14.: Juletnøde i Dyssegårdskirkens

krypt.

vore hjerter.
Dr. theol.

Pau.L Brodersen.

Møder i Dyssegårdskitkens
menighedslokaler

Møder
AFHOLDES ALTID KL. 2OT ALLE ER VELKO}INE

I efteråret afhotdes følgende møder
krypt.

kirkens

Menighedsmøder

September
Onsdag den 7.: Kvindekreds,møde hos fru Sandborg-Olsen, Freendevej 1I A.
Onsdag den 14.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Mortensen, Ordrupvej 131.

Tirsdag den 4. oktober kL. 20:
Pastor JOHS. JØRGENSEN,

Frederikskirken, København.
Soujet-Uni,onen og kirken«
(med farvelysbilleder).
»

Vestre kreds hos hr. Jeppesen, Kildebakkegårds ,{116 11. (Joh. 18, 1-27).

Onsdag den 28.: Offentligt møde

kirkens krypt.

i

i

DyssegårdsPastor emeritus H. E. Skjø,t-

Ti.rsdag den T.notsember kL. 20:

Pastor A. SZILAS, Virum.
>>En ungarer ser på dansk kirkeliu"
(evt. lysbilleder).

Pedersen ta1er.

Oktober

Tirsdctg den 6. december kL. 20:

Onsdag den 5.: Kvindekredsmøde hos fru Appel
Lustrup, Ewaldsbakken 28.
Onsdag den 12.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
iakobsen, Alrunevej 24.
Vestre kreds hos hr. Jensen, Sønderdalen 47.
(Joh. 18, 28-19, 16).
Onsdag den 26.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Byrnissionær Jespersen taler.

November
Onsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos fru Gammeltoft. Dalstrøget 144 st. tv.
Onsdag den 9.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Øster-Hansen, Hagens A116 25.
Vestre kreds hos fru Ewertsen, Sønderdalen
24. (Joh.19, l7-42\.

Kordegn RUDOLF HANSEN,
Dyssegårdskirken.
»

Amerika nsk kirk eli'"* me d scerligi

henblik po LIormonerne.,
(1ysbi1leder).

Ungdomsmøder
Tirsdag den 25. oktober og tirsdag den 29. november. begge aftener kl. 20.

Møder for ældre
Fredag den 21. oktober og tirsdag den 13. december afholdes sammenkomst for sognets æ1dre.
Møderne begynder kl. 1-2.

Mar

W.

Olsen.

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W.Olsen.

Rudolf Hansen.

Teller - Hellerup

-

