DysseEaards-

Kirken
Nr.

I

derne overalt mindet om Jesu opstandelse, mens

*.)åske

Før Moses har man fejret en fest i Israel på
samrne iid som påsken. Ofringen af det førstefødte hører rrløseligt sammen med denne gamle
fest. Blodet af dette offer anvendes til bestrygning af dørstolperne, en afværgen af truende

lilykker. Forskeilige træk har vekslet tiderne

igennem: påskeir fejredes midt i forårsmåneden,
6n periode brugtes det at spise lammets kød råt,
en anden kogt, en tredie stegt. Gennern lang tid
var det hjemmets fest, en tid lang hørte påskefesten til ved templet. Man samledes i stort tal
i Jerusalem, spiste påskelammet rundt omkring i
byen, men købte kødet i templets forgård, hvor

den rette slagtning foregik.
fremgår af slagtningstallet

At der var traengsel
i sidste århundrede

før Kristus: knapt 25?.000 lam.
Nu holdtes et ritual fast: Man nød et bestemt
antal bægre vin, man sang fra Davids salmer
(113-118), man spiste kødet, og det usyrede brød.
Eesten både erindrede om soningsofret og om ud-

af troldomskår,
'Y Den kristne
påskefest har kun sparsomme
overleveringer fra menighedens første dage.
Selvfølgelig må man sige. For de jødekristne
rielsen

fortsatte med at fejre deres påske som sædvanligt; først efterhånden iblandedes kristelige forestillinger, (Paulus taler i 1. Korinthierbrev 5, 7
om vort påskelam, Kristus), og de hedningekristne, cier hørte ti1 i disse menigheder fik ikke blot
en påskefest, som de jo ikke havde, da de ikhe

var jøder, men netop en påskefest med alene det
l<ristelige indhold: Kristus er ofret, Kristi blod
rens€r fra a1 synd, a-i trældom er begravet i og
med Kristi lidelse og død; frihed jeg ved Kristus
ejer.

Men

i
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de ikke-jødiske lande holdtes slet ikke
påske. Og indføre denne med 6t slag lod sig he1ler ikke gøre. Hver søndag fejredes i menighe-

mindet om lidelsen kny'ttedes til fastedagene
onsdag og fredag. Først i Lilleasien spores den
kristne påskefest udenfor Palæstina. Almindeligt
blev det at knytte påsken til lidelsens fredag og
opstandelsens søndag og holde den på den bestemte tid i foråret, der 1å nærmest den jødiske
pås1<e.

Efter godt et hundredårs diskussion om en bestemt fastlæggen af påskefesten enedes man om
den nuværende placering: Påskedag faider på
den første søndag, der kommer efter den første
fuldmåne efter forårsjaevndøgn.
De tanker, der biev Lagt ind i påskefesten, rummer først og fremmest mindet om Jesu sidste
måltid, dernæst traeder mindet om Jesu lidelse
og død ti1, og endeiig får ved en fastiæggen til
sin særlige understregning"
Og såiedes har den kristne menighed holdt sin
påskefest gennem århundreder
vi er
- og også
nu på vej mod denne højtid igen.
Johs.Bi.
sønciag, opstandelsen

Dyssegårdskirkens årsfest!
Dyssegaardskirken blev som bekendt indviet
den 19. februar i961. Hvert år fejrer vi på den
søndag, som ligger naermest indvielsesdagen, kirkens årsfest. I år kan vi fejre selve dagen, idet
19. februar

er en

søndag,

hvor

hø.jmessen

vil

forme sig som en festgudstjeneste, under medvirken af begge kirkens præster. Vi regner med
stor kirkegang den dagl
JOHS. BJERRUM
MAX W. OLSEN

NB
Opmærksomheden henledes på mandagsaftenpå bag-

gudstjenesterne. Se gudstjenesteiisten
siden!

Præsterne"

DYSSEGAARDSKIRKEN

Menighedsrådet skifter formand
Adresser:
SoEnepræst

Johs, Bjerrum,

Dyssebakken 8, Hellerup, Tell. GE 7I08. Træifes
bedst hverdage (undtagen Onsdaq) Kl. 11-12,
Tirsdag dog kun Kl. 1B-19.

Residerende Kapellan, mag. E:t.

Max W. Olsen,

Grants A116 23, Hellerup, Telef. SØ 6183. Træfles
bedst Hverdaqe (undiagen Fredaq) Kl. 12-13.

EordeEn

Rudolf flansen,

Ellemosevel 115, Hellerup. TelI. GE 2875. Trællas
Flverdage (undtagen Torsdaq) Kl. 9-13. Fredaq
tilliqe Kl. 1B-19.

Organist, Dr. phil, Povl HanburEer,
JægerbaLken 7, Gentolla. Tel{. OR 5227.
Kirkebetjent f{. B ra u ne,
Dyesegaardsvej 98, Søborg. Tcll, SØ 6427,
MeniEhedsraadete Formand I
Kir&ebetjent 1I. B raune,
Dyssegårdsvej

Menighedeplejen

98, Søborg. SØ 6427,
:

Formand: So gnepræsten.
Kasserer: Hr. Chr. Lundbye, GE 1331.

KFUM.spe jderne r
Gruppelører. Steen Laier,
Eskeaser 12, Søborq, SØ 9051

Flokfører: ErikAndresen,

Grønloften 6, Søborg, SØ 3175

Girokortet

!

Med dette nuruner af kirkebladet følger som
altid på denne årstid et girokort.
Vi ved, at mange sætter pris på vort liIIe
kirkeblad; men dets trykning og forsendelse
koster mange penge. Derfor anmoder vi sognets

beboere om på girokortet at sende os et bidrag til
bladets drift i indeværende år. (Giro 46826: Dyssegårdskirkens menigheds;blad, Ellemosevej 115).

På forhånd tak.
Med venlig hilsen
JOHS.

BJERRUM

MAX W. OLSEN

RUDOLF H,A,NSEN

Husindsamlingen
Menighedsplejens juleindsamling

i

december

1966 indbragte

7.765,00 kr.
For dette overmåde srnukke resultat bringer vi
bidragyderne og indsamlerne vor hjerteligste
tak!
JOHS. BJERRUM
CHR. LUNDBYE
sognepr.,f ormand.

køsserer.

Chr. Larsen.

I menighedsrådets møde den 16. december 1966
nedlagde skoleinspektør Chr. Larsen sine hverv
som formand for og medlem af Dyssegård sogns
rnenighedsråd og begrundede dette med, at skolearbejdet efterhånden slugte det meste af tiden.
Det var en krævende post Chr. Larsen overtog,
da han i 1959 blev valgt ti1 menighedsrådets for-

mand. Kirkebyggeriet var omsider kommet i
gang. Dettes fuldendelse tiiiigemed den seirere
rejsning af kapellet medførte en raekke ofte besværlige forhandlinger til forskellige sider. Men
med energi, dygtighed og tålmodighed tog formanden fat på opgavelne, der da også Iøstes på
tilfredsstillende måde.
Som leder af menighedsrådets møder har Chr.
Larsen været beundringsvEerdig. Med myndighed, forenet med elskværdigheC og lune styrede
han drøfte sen af de mange foreliggende større
og mindre sager. Altid m€erkede man hans personlige engagering

i kirkelige

spørgsmål, og

de1

var ham magirpå]iggende. at de afgørelser, som'€
rådet traf, var til gavn for kirkelivet. Det kom
især ti1 udtryk ved løsningen af hans formandstids sidste store opgave: velget af en ny sognepræst. Han sparede ingen tid e11er anstrengelse,
skønt han selv på sin skoie sad midt i eksamenspresset, for sammen med menighedsrådet blandt
ansøgerne at finde frem ti1 den mand, der måtte
anses for at være den bedst egnede til præstegerningen i Dyssegård sogn.
Det var med stor beklagelse, at menighedsrådet derfor erfarede Chr. Larsens beslutning om

at træde tilbage; men da den er urokkelig, vil
rådet også her bringe sin mangeårige formand en
hjertelig tak for en værdifuld indsats i menighedsrådet og derigennem for sognet.
H. Braune.
Mar W. Olsen.

DYSSEGAARDSKIRI'EN
svært ved at få fat på, at Jesus er Guds egen
levende tale ti1 os. Til sådanne vi1 .jeg sige: prøv
dog at forstå, at der er en væsentlig forskel mellem, om der blot tales orn Gud, e11er ordet kom-

mer sådan fra Gud, at han selv er udtrykt i
talen. Man kan høre om Gud, og Gud selv dog
vaere langt borte. Det er noget helt andet, at
Gud selv kommer os nær, udtrykker sig over
for os, selv €r i ordet.
Der er ingen, der virkelig kan sige, hvad der
er i Gud, uden Gud selv. Vi kan ikke nøjes med
en tale om Gud. SkaI vi virkelig komme til at
kende Gud og få forbindelse med ham, må Gud
selv komrne

os. Derfor

H.

Braune.

På ovenfor omtalte menighedsråd.smøde valgtes ny formand. Dette blev rådets mangeårige
na:stformand, kirketjener H. Braune. Det er hævet over enhver tvivl, at rådet hermed har fået
en nidkær og omhyggelig formand, der med
mange erfaringer, hentet fra sit tidligere virke
i bl. a. kommunalbestyrelsen, vi1 gØre sit tiI, at
D1'ssegaard sogns menighedsråd fortsat kan øve
sin gerning tiI bedste for kirkelivet i vort sogn,
i bestræbelserne for ikke blot gode kår, men også
øget interesse om kirken og dens arbejde.
Tii n1- næstformand valgte rådet lektor Jal<ob
Jer-isen.

'>

Endeiig bør det nævnes, at udover skoleinspektor Chr. Larsens udtræden af menighedsråder. fik også fhv. kontorchef, dr. med. h. c. Marie
i-inCrlardt beviiget tilladelse til at udtræde. Det
er ofte 'oeklageligt at skulle skifte midt i en
valgpericdes arbeide; det kan forstyrre arbejdets r]'tme og harmoni. Og saerlig beklageligt
er det. når det som i nævnte to tillælde drejer
sig om r-narkante personligheder.
Nlenigi.redsrådet vi] på sit kommende møde
by'de tc nye medlemmer velkommen, nemlig
slagtermester Eigil Louis Rasmussen og reklamechel Ol: \trrorm Borch.
Johs. Bi.

Guds tale
Jesus Kristus er Guds tale tiI os. I ham er Gud
selv kommet os nær for at sige os, hvem han er,
og hvad han vi1. Spørgsmålet er, om Jesus er
kommet til at betyde det for os.
Der er ve1 nogle, der vil synes, at der her siges
mere, end de kan føIge med til. De kan godt
forstå, at Jesus taler til os orir, Gud, men de har

til orde og give sig til kende overfor
er det et afgørende spørgsmål, orn

Jesus blot er en af de mange, der har sagt noget
om Gud, eller det, der taler til os i Jesus, kommer sådan fra Gud se1v, at han selv er i det. For
apostlene var det sådan, at Jesus ikke blot var et
menneske, der talte om Gud, men Jesu liv og død

var for dem ordet ud af Guds hjerte. De var
blevet grebet sådan af ham, at de forstod, at her
gav Gud sig til kende for dem, her var Gud selv
hos dem.
PauL Brodersen.

Stik modsat !
Det sker nu og da, at der er mennesker, der
med bebrejdelse i stemmen giver udtryk for, at
nu havde de sådan gleedet sig tii at komme i
kirke, og så synes de egentiig ikke, at de i kirken
havde hørt om andet end om dødenl Både salmerne, teksterne, prædikenen, altsammen bragte

det tankerne hen på døden! Så nu havde de altså
vedtaget, at der skulle gå en rum tid, før de kom
igen.

Lad dei vaere sagt klart: Det er kun den halve
sandhed. Thi intet andet sted møder der os et
budskab, der ved, hvad der er at gøre mod den
uafvendeiige kendsgerning, at vi fødes til at dø.
Overalt bevidnes det, at døden er det »naturlige«,
og det affinder man sig tilsyneladende med i ro
og mag. I salmerne, bibelteksterne, prædiken, tales der netop om, at dette i,kke er naturligt. For
med baggrund i Jesu liv, død og opstandelse er

hvor underfuldf og
det blevet det naturlige,
ufornuftigt det så end er- at ui dør tll Liuet.
Ja, så stærkt bliver det-,understreget, at det
bedst udtrykkes med et Jesus-ord: rSandelig,

sandelig siger jeg jer, om nogen holder fast ved
mine ord, han skal i aI evighed ikke se døden.«
Jeg tror nok, jeg ret hurtigt ville se at smutte
-indenfor
igen!
Johs. Bi.
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i kirkens krypt.
Sekretær i K.F.U.M. på Vesterbro, kordegn
Ernst Mørch taler.

Onsdag den 22.: Offentligt møde

Gudstienester
i Dyssegåtdskirken
Februar
Søndag d,en

KI.
Kl.
SøndcLg

Marts
12.

Onsdag den 1.: Kvindekredsmøde hos

10: Johs. Bjerrum
16: N{ax W. Olsen.

den

Ilansen, Hagens

19.

K1. 10: Kirkens &rsfest. Festgudstjeneste
ved kirkens præster.
Søndag d,en 26.
Iil. 10: Johs. Bjerrum

Mandag den 27,
K1. 19: Max W. Olsen
Sønd.ag den 5.

K1. 10: Max W. Olsen
16: Johs. Bjerrum
Søndag den 12.
K1. 10: Professor. dr. theol. E. Thestrup

KI.

Pedersen

Kl.

13.

19: Johs. Bjerrum

i kirkens krypt
firsdag

d,en 7.februar k1,.20:
>rLandet. hvor kilderne sprang«.

Kl.

19 (NB): Johs. Bjerrum
Fredag den 21. (langfred,ag)

Lysbilledforedrag om Paiæstina ved
sognepræst RICHARD JØRGENSE\T,
81ågårdskirken, København.
Tirsdag den T,marts kL. 20:

10: Johs. Bjerrurn

Søndag den 26, (på.skedag)

K1. 8,30r Johs. Bjer:rum
K1. 10: Max W. Olsen
Mundag den 27. (2. påskedag)

Kl.

»Søren Kierkegaard 1967«.

Forfatteren, fængselspræst JOHS.
MØLLEHAVE, Vridsløse Statsfaengsel.
Tirsdcg den l.april kl,. 20:
»Orlogsmænd og musasønner« (Grundtvig,
Thorvaldsen og H. C. Andersens maritime be-

10: Max W. Olsen

April
Søndag den 2.
I(1. 10: Johs. Bjerrum

Mandag den

kendtskaber). Orlogspræst BØRGE ØRSTED,
Holmens Kirke.

3.

K]. 19: Max W. Olsen
Søndøg den 9.
KI. i0: Max Vf. Olsen
K1. 16: Max W. O1sen

for ældre
Tirsdag den 14. februar og tirsdag den

Møder

begg€ dage

Møder

kI.

18.

aprii,

14.

Ungdormsmøder

AFHOLDES ALTID KL.

2OI ALLE

ER

VELKOMNE

Februar
Onsdag den B.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.

Birkov Andersen, Kollektivhuset,

Hans

Ilnudsens Plads 1 (vær. 161).
Vestre kreds hos hr. Hanberg, Kildebakkegårds Ai16

Onsdag den 5.: Kvindel<redsmøde hos fru Harslund, Sønderdalen 6.
Onsdag den 12.: Bibeltime. Østre }<reds hos frk
Otsen, Blegdamsvej 78 A3.
Vestre kreds hos hr. Gammelto-ft. Dalstrøget 744. (Ap. G.kap. 2).
Onsdag den 26.: Oifentligt møde i kirkens krypt.
Sekretær i D.K.U.. (tidl. London), frk. Kirkegårci, taler.

Memigleedsrnøder

Søndøg d.en 79.
Kl. 10: Konfirmation. Johs. Bjerrum
Torsdag den, 23. (skærtorsd,ag)
KI. 10: Max W. Olsen

Kl.

Onsdag den B.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Jakobsen, Ah'unevej 24.
Vestre kreds hos hr. Sandtrorg O1sen, Frænder;gj 11A (Ap. G. kap. 1).
Onsdag den 15.: Offentligt møde i kirkens lirypt.
Pastor Grinderslev taier.

April

Marts

Mandag d,en

fru Øster-

A116 25.

i

(Joh.

21).

Tirsdag den 21. februar og tirsCag den
marts, begge dage kl.

14.

19,30.

Konf irmandaltergang

og konfirmanClest torsdag den 30. marts

kl.

1.9.

l(irkebladets næste nummer udsendes medio
apriI.

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W,Olsen.

Teller - Hellerup
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