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MenigheCsplejens juleindsamling
Juicn nærmer sig hastigt!
I den anledning tillader I)yssegård Sogns menighedspleje sig at bede vort
sogns beboere om at yde en god gave ti1 <ien juleindsamling, der som sædvanlig
med Justitsministeriets tilladelse finder sted i begyndelsen af december måned.
Megen og knugende fattigdom findes vel ikke i Dyssegård Sogn, men der
er ikke desto mindre en hel del gamle, svagelige og ensomme mennesker i sti11e
stuer. Mange flere end de fleste

tror!

Præsterne og svgepiejerskerne kender dernl

vil alle være glade og taknernmeiige for en hilsen og en økonornisk håndsrækning fra kirken og menighedsplejen nu op mod jul.

Og de

Vi

beder derfor om, at man

i

lighed med tidligere år vil'tage imod vore listebærere med velr,ilje og notere sig for et bidrag.

Den 1. december 1966.

I

bestyrelsen for Dyssegård Sogns Vlenighedspleje:

Johs. Bjerrøm,

Edith Hansen,

Sognepræst, formand.

s)'geplej erske, næst{ormand.

Rudolf uansen,

Hergartb Brawne,

kordegn, sekretær.

Agnes Jacobsen,
frue.

kirketj ener.

Cbr.oLundbye,

Helge Larsen,
prokurist.

Max W. Olsen,

residerende kapel1m,
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netop det som den specialitet, de disker op med

ved enhver lejiighed. Llden at opnå andet end
at skabe angst og irression hos nogen mennesker, og ligegyldighe.C og foragt hos andre rlennesker! Ilvol er det eerlig talt forståe1igt med ligegladhed over for hele denne problemraekke, man
normalt omtalef under benæ\rnelsen: Jesu genkomst. Er der noget at sige tiI. at man ikke i dag
kan mande sig op til stØirre ting ved den tale.
som jo forekommer at hØre den tid tiI, der ligger
adskillige tusinde år fren-ime? Nr.r har jordens og
iivets kredsløb gået sin ui\-ikling igennem fra
tidernes morgen. og h-,-ad behør,er så jeg, lilie
menneske, der kun har et koft spand af tir i den
sammenstilling. at speiillleie et øjeblik cver de,".v

Ad.resser:
Soqinepræst f ohs, Bierrum,
Dyssebakken 8, Hellerup, TelJ. GE 7108. Træffes
bedst hverdase (undtasen Onsdaq) Kl, 12-13,
Tirsdag dos kun Kl. 18 19.
Residerende Kapellan, mag. art. Max W. Olsen,
Grants AllS 23, Hellerup, Telef. SØ 6183. TræfIes
bedst Hverdage (undtagen Fredaq) Kl. 12-13.
§otdegn Rudolf lI ansen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. TræIIes
Flverdage (undtagen Torsdag) KI. 9-13. Fradag
tilliqe Kl. 18-19.
Organist, Dr. phil, Povl Hamburger,
Jægerbakken 7, Gentofto. Tei{. QR 5227.
Kirkebetient FI.

B

raune,

Dyssegaardsvej 98, Søborg. TeIl. SØ 6427.

Menighedaraadetg Formand :
§koleinspekiør Chr, t arsen.
Øster Voidqade 13, Købhn. K. Tel{. 11 11 72.
Menighedapleien

for?

Jo, netop fordi mit eget kl'edsløb afspejles i
det storel

:

Formand: So gnepræsten.
Kaggerer: Hr, Chr. tundbye,

Jesu komme bliver i cien fol'stand noget, rler
kommer mig ved i min iigegiadhed. Det bliver
en udforclring, når :ee ni.1 e:kende sandheden om
mit eget liv: kortheden. il1'ogetheden, mangel-

GE 1331.

KFIJM-spejderne r
Gruppelører. Steen Laier,
Eskeaoer 12, Søbcrg, SØ 9O5)"
Flok{ører:
Erit<Andresen,
Grønto{ten 6, Søborg, SØ 3175

fuldheden, bek-'-mringelne. angsten. anfægtelsen,
ondskaben. aitsammen i 11-se: a- oet tilbagevenclel)d§ sllu:--r:r:.: --.'::. :r'.et'.::.3 og :rå1.'

,lEndret træffetid
Pastor Joh-q. Bjerrums træffetid Eendres fra

1. januar 1967 til kl.11-12, undtagen
Tirsdag dog kun kI. 18-19.

onsdag.

I{envendelse om kirkelige
handlinger
Drib.' Herrvendeise sker

til

kordegnekontoret

der hele tiden passel på at drikl<e af foretagsomhedens bæger,
og

ti1 præsten.

tiI
Vielse: Hen',,endeIse sker tii

Lysning: Henvendeise sher

kordegnekontoret.
praesten, derefter

kordegn ekontor e t.
Begraxel.se: Henvendelse sker ti1 præsten angående dag og tidspunkt.

Advent
Komme

Jesu komme

Vi mocierne mer-i:r:slier. der lovpriser nuet soln
dei afgcr:eride. sa r-1 er lige \-ed at bilcie os selv
ino. at r-i r-ed en stadig f oretagsomhed. r:rere
eller mindr.e planlØs, kan gøre nuet ti1 noget
ufcrgængeligt. noget evigt, er blevet »drankere.,

Jesu genkorust. Sandt

at sige det. Der er ikke megen forventning at
spore i den henseende i vor tids kristne menighed. Nuvei, der er altid mennesker, der har

for ikke at

»b1ive så aedru«, at v;

rykkes ud af den selvskabte tryghed og kom-v
mer ti1 at sidde i ro med den tanke: Hvad er vi
mennesker for?
A11igeve1 han vi ikke gemme os for kendsgerningen, set fra denne side: livet begynder - livet
enderl

Adventstiden og julen

vil

med et budskab om

i vort øre, cier
kan få det tli at i1'de som en kendt melodi, når
angst og frygt griber fat i os: Guds bestemmelse er
ikke, at et menneske skal dø, men tværtimod
Jesu komme kunne slå den tone an

level DøCen er ondsl<abens, syndens 1øn, men
Det er
Guds bestemnielse er livet
- uden ende.
her og €vigt
bliver
det Jesus står for. Livet

-

-
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derfor hel1er aldrig en meneskelig mulighed €11er
et resultat af menneskeiig præstation, men vedbliver at være et storslået Guds underl
Underets muligired og virkelighed forstår et
menneske i bønnen. I bønnen flytter man troen
væk fra sig selv ti1 tro på Gud. I bønnen er der
håb. i bønnen neeres håbet. I bønnen vokser
troen på l,iuet. Ud af bønnen gror livsglæden. I
bønnen »opstår« troen på Jesu komme til mig i
rnit kredsløbs store katastrofe. I bønnen aner
jeg, at dåbspagten på een gang er Guds begyndelse og Guds fuidendelse, Guds ja og amen ti1

det skrøbeli.qe menneske.
Bj.

At

være glad

Den kristne glæde er ikke en fornøjethed over
os selv, over, hvor godt det går os. Den kristne
g1æde hænger tværtimod sammen med, at vi er
blevet os selv kvit, at vi er blevet så fyldt med
noget andet, som ikke er af os seiv, at vi ikke
kan lade være at være at være glade.

Eiuind Berggrats.

Tror du-?
Er Gud din Fader, så er du af Guds nåde det,
du er, og hans nåde imod dig har ikke været
forgæves.

* ForældremØde
For:eldrene

til

de drenge og piger, som

i

dette

r.interhalvår »går ti1 præst« hos Dyssegårdskirliens praester, indbydes

tll et konfirmandforæ1-

Man kunne mene, at den, der kunne tale sådan om sig selv, måtte vaere 6n, der i siælden
grad havde haft lykken med sig og udrettet store
ting. Men apostlen Paulus, hvis ord det er, mente

ikke således om sig

se1v. Han regnede sig for
den ringeste af alle apostlene, den største af alle

i kirkens krypt tirsdag den 17" januar
kl. 19 ,30.
Vi drikker en kop kaffe og taler bagefter samlnen om konfirmation, i<onfirmationsundervisning og konfirmander.
N:ermel:e meddelelse vi1 senere fremkomme,
ileil lrran bedes allerede nu notere dagen!
Johs. Bjerrum.
Mar W. Olsen.

Hver af os har fået sit eget liv at Ieve, fået
det af Gud. Og i taknemmeiighed skulle vi bøje
os for Gud, modtage hans gave og sige: »Af Guds
nåde er jeg det, jeg er.«
Og i tro og håb til Gud føje ti7 ,Og hans nåde
mod mig har ikke været forgæves.«

Guds tilgivelse

Hverdagsgudstieneste
Dyssegårdskirken

dremøde

-{t

GLld tilgiver,

1ir" r'ri't -iiIbage.

vii

sige, at iran giver os vort

i det græske ord ior

forsoning ligger der en
»e'n anden<<. I tilgivelsen er
der
betyder
*_,tarrne.
der nogei. der krliver helt anderledes. Idet Gud
tilgite:'. bliver vort liv et »anCet« 1iv
at
- fra
være ei 1ri' I splid med Gud, bliver det
et liv
r-indei G'.rds nåCige velsignelse. Syndernes forladelse er ciet centrale udgangspunkt i det daglige
liv pa en n1' måde. Ikke så1edes. at livet pludselig biiver et ny't }iv
- nej, det er det samme liv,
samme albeide, de samme besvaerligheder, den
samme iir,-sg1æde, den sanme forkrænkelighed
og død. de samrne fristejser. Og dog er alt blevet
nyt.
Tilværelsen er ikke mere en lukket og bunden

er åbnet. Gud er selv
kommet mennesi<et nærr og derved sker den

tilværelse. men liirnien
store forandring.

syndere.

Otto Andersen.

i

Menighedsrådet har besluttet og har fået
biskoppens tilladelse tii 2 gange om måneden at
lade gudstjenesten søndag eftermiddag (aftensangen k1. 16) erstatte af en hverdagsgudsijeneste
den påfølgende mandag aften ki. -19. Den første
af disse gudstjenester afholdtes den 14. november;
den næste finder sted den 28. nouember kl,. 79.

Menighedslokalerne udleies
Menighedslokalerne i Dyssegårdskirkens krypt
er pæne, varme og tiltalende og udlejes ti1 møder
for foreninger, institutioner m. m., såvel politisl<e
som upolitiske.
Lejen er:

Lille

sa1

Store saI

K. E. Skydsgaard.

Begge sale

25,00 kr.
60,00 kr.
75,00 kr.
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Der ydes moderation ved sæsonaftaler efter
nærmere overenskomst, ligesom der kan aftales
med undertegnede tilsynsførende vedrørende servering af kaffe og the med 2 stk. brød å kr. 3,00

pr. kuvert.
H. Braune, kirketjener

sØ

6427

Gudstjenester
i Dyssegårdskirken
Decernber
Sønd,ag den 4. december

Kl.
KI.

10: Max W. Olsen
16: Johs. Bjerrum

Søndag d,en 71. d,ecember

K1. 10: Johs. Bjerrum
K1. 16: Max W. Olsen
Søndag d,en 18. decem,ber

K1. 10: Max W. Olsen
Kl. 16: Johs. Bjerrum
Lørdag den 24. d,ecember (Juleatten)
Kl. 15,30: Johs. Bjerrum
K1. 17: Max W. Olsen
Søndag den 25. decernber (Christi fødsel)
KI. 10: Johs. Bjerrum
Kl. 16: Max W. Olsen
Mandag d,en 26. (Sct. Stephan)
10: Max 'W. Olsen
Ingen aftensang

ItI.

Søndag d,en 1. januar (NUtå,r)
KI. 10: Johs. Bjerrum
K1. 16: Max W. Olsen
Søndag den 8. januar
Kl. 10: Max W. Olsen
Mandag den 9. januar
Søndag den 75.

2Ot ALLE

ER

VELKOMNE

December
Onsdag den 7.: KvindekreCsrnøde hos

fru Han-

berg, Kildebakkegårds A116 1.
Onsdag den 14: Julemøde i Dyssegårdskirkens
krypt. Sognepræst Johs. Bjerrum taier.
NB. De, som ønsker at deltage i kaifebordet,
bedes inden den 10. dec. meddele dette til

fru Lund,bge, Merianvej
lanuar 1967

22.

Onsdag den 4.: Kvindekredsmøde hos fru Gei1,
Sønderdalen 12.
Onsdag den 11: Fæl1es bibelkreds hos hr. AppelLustrup, Er,valdsbakken 28 (Joh. 20).
Onsdag den 25.: Offeniligt møde i kirkens krypt.
Pastor l{yhn, Ethiopermissionen, taler.
\v

Februar
Onsdag den 1.: I(vindekredsmøde hos
Blegdamsvej 78 A, 3. sa1.

frk.

O1sen,

Onsdag den B.: Bibeltirne. Østre kreds hos hr.

Birkov Andersen, Kollektivhuset, Hans Knudsens Plads 1 (vær. 161).

Vestre kreds hos hr. Hanberg, Kildebakkegårds A116 1 (Joh.

21).

i kirkens krypt.
Sekretær i K.F.U.M. på Vesterbro, kordegn
Ernst Mørch taler.

Onsdag den 22.: Offentligt møde

Menighedsmøder i kirkens
Trlsdag den 7. f ebructr kL. 20:

krypt

»Landet, hvor kilderne sprang«.

Ianuar 1967

Kl.

Møder
AFHOLDES ALTID KL.

19: Johs. Bjerrum

januar

Kl.

10: Johs. Bjerrum
K1. 16: Max W. Olsen

Søndag den 22. Januar

KI. 10: Max W. Olsen
Mand,øg den 23. januar
Kl. 19: Johs. Bjerrum
Søndag den 29.januar
Ki. 10: Johs. Bjerrum
Kl. 16: Max W. Olsen

Lysbilledforedrag om Palæstina ved
sognepræst RICHARD JØRGENSEN,
Btågårdskirken, København.
Ti.rsdag den T.marts kl. 20:
»Søren Kierkegaard 1967«.
Forfatteren, fængselspræst JOHS.

MØLLEHAVE,VricisløseStatsfængsel.

..

TLrsdag den 4. april, kL. 20:

Emnet bringes i næste kirkeblad.
Møder for ældre
Tirsdag den 14. februar og tirsdag den
begge dage

kl.

18.

april,

14.

Ungdomsmøder

Tirsdag den 21. februar og tirsdag den
marts, begge dage ki.

14.

19,30.

Konfirmandaltergang

Februar
Søndctg den S.februør
KI. 10: H. Skjøt-Pedersen

Mandag den 6.februar
K]. 19: Max W. Olsen

og konfirmandfest torsdag den 30. marts kI. 19.

Kirkebladets næste nummer udsendes februar
1967.

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W.Olsen.

Teller. Hellerup

