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Nr.

3

Johr. Bierrum,
8, Hellerup, Telf. GE 7108. Trælfes
il. 11-12.

Dyssebakken

bedst hverdage (undlagen Onsdag)
Tirsdag doq kun Kl. l8-19.
Residerende Kapellan, mag. å11,

Max W. Olsen,

Granls All6 23, Hellerup, Tell. SØ 6,l83. Træ{fes
bedsl Hverdage (undlBgen Fredag) Kl. '12-13.
Kordegn RudolI Hansen,
Ellemosevej '115, Hellerup, Telf. GE 2875, Træfles
Hverdage (undlagen Torsdag)

Iige Kl, t8-19.

Orgeni3l, Dr,

Kl.9-13. Fredag lil-

phil, Povl Hamburger,

Jægerbakken 7, Gentolle, Telf. OR 5227,

Kirkebelient H. Btauna,
Dyssegaardivej 98, 5øborg,

Iell,

SØ

6427.

Iell,

SØ

6427,

Menighedsraadels Fcrmand:

Kirkebeiienl H. Braune,

Dyssegaardsvej 98, Sø6org,
Menighedrplelen:
Formand: Sognepræslen.
Kasserer:

Hr, Chr. Lundbye,

GE

1331.

KFUM-speidelne:

-l

Gruppeførerl Sleen Laier,

Flokiørerr

t
Jz. årgang

rgoz

Afspænding - spænding

Adresser:
Sognepræil

rrrrnÅn

Eskeager 12, Søborg, Telf. SØ 9051,

EtikÅndersen,
Grønloften 6, Søborg,

Iell, SØ 3175,

Det lyder som en opfordring til gymnastik.
Det er det nu ikke sådan i aI almindelighed. Men
De kender godt rådet: De skaL bare lære at siappe af! Et næsten dagligt orakeisvar på det menneskes spørgen, for hvem livet gør knuder, så det
smerter. Hokus-Pokus, så er den kiaret. Ak, nej.
Så let går det nu ikke, snarere bliver det våer:re.
1\{an kan nemlig praeke så meget afspænding, at
mange mennesker aivorligt bilder sig ind, at det
er det eneste, de skal lære for at alting kan blive
godt, selv om de så dagligt på deres krop og sind
må erfare, ai det er spændingen, de møder. Forstået præcist sådan, at de nødvendigvis må
for at møde tilværelsen, uden at
blive overrumpiet af den. For det er jo netop den
skruestik mange befinder sig i, at ved stadig at
blive overrumplet af spændingen i livet, trækker
de sig mere og mere ind i sig selv, om end kun
Iidt, så dog efterhånden sikkert, og angst og frygt
er de følehorn, der afkorter loestandigt tilværel»spænde an«

sens horisont. Der skal

til for at få løst knuden

i

sandhed en lang proces
op på ny.

Selvfølgelig er afspænding ikke hlot af det onde. Det er kun i den forannaevnte misopfattelse.
Men den er også særdeles udbredt således.

Flenvendelse om kirkelige handlinger
Drib: Henvendelse sker til kordegnekontoret og
til præsten.
Lg sni'ng : Henvendelse sker ti1 kordegnekontoret.
Vielse: Henvendelse sker først ti1 præsten for
fastlæggelse af dag og tid, derefter kordegnekontoret.
Begratselse: Henvendelse sker til præsten angående dag og tidspunkt.

Afspænding

er i

virkeligheden,

rigtigt tilsat

menneskelivet, den nødvendige medicin ti1 at be-

rolige sindet, berede sindet til på ny at møde
spændingen. Og det kan da selvsagt udmaerket
gøres med tilsætning af forskellige fysiske former for afspænding. Men sindets beroligelse, det
er den inderste hensigt.
Livet er fra ende til anden spænding.

At det
så kan blive næsten for spændende engang imellem, er en anden sag. Men uden spænding bliver
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det jo tomt og kedeligt. Bøger, skuespil, der betegner en afspejling af iivet, bygger på speending! Ellers er de jo på forhånd dømt til fiasko.
Ingen tid på året læses der ve1 flere kriminalromaner end i ferietiden. Man afspaender under
arrdres spænding!

Man må nødvendigvis, hvis man skal holde til
livet, øve sin modstandskraft i livets spænding
og ikke unddrage sig den. Det gælder i rnange af
livets forhold. Både når man spændt fø1ger et
menneskes arbejde, et barns eksamenstid, en
elier det modsatte, og når det
sygs helbredelse
drejer sig srn »et spændt« forhold famili.e, venner eller mennesker imellem. Ingen kan undgå,
hvis et menneskeliv skal leves, at sætte sit tiv på
spi1, både i direkte og i overført betydning!
Ilvad er da spænding egentlig for noget? Det
er på een gang: håb og frygt! Vished og uvished!
Iblandet en dosis interesse sorn bindemiddel! Det
er kort ingredienserne. Derfor er det spændende.
Vi både ved og ikke vedl Vi både håber og frygter! Aliigevel har det vores interesse, dette liv,
men også kun så længe det har vores interesse,
møder det os med spænding, så vi biiver in-spireret,
så vi får mod til stadig en frisk! Ryger
interessen ud, klasker vi sammen, og livets
spænding knuser os!
Bevaeger vi os ind på området, der tager de
største spørgsmål i tilværelsen op, bliver spændingen fastholdt, måske endda forstærket. Vi
kender ikke resultatet af vores liv? Vi kender

ikke, hvornår vi skai dø? Der er bestemt ingen
overensstemmelse mellem troen og virkeligheden. Der er den største af alle spændinger! Næppe bedre er den aftegnet end i Thomas' person.

hans tvivl: Hvis jeg ikke får set, så tror jeg
ikkel Og i hans tro: Herre, jeg tror, hjæIp min

I

vantro!
Jo, jo. Midt

i al spænding er afspænding nødvendig. Til beroligelse i sindet.
Netop dertii er forør,rigt også gudstjenesterne i
vor kirke tænkt.
Johs. Bj.

Den ny vintersæson
Det er da klart, at

i kirkens krypt

vi optimistisk forventer,

at

vil slutte op om de forskellige arrangementer, for hvilke tid og dag bringes på bag-

mange
siden.

Her skal kun føjes et par ord til vedrørende
menighedsmøderne. Emnet har sin baggrund i,
at der årligt gives mange penge til forvaltning
gennem forskellige organisationer til hjælpearbejde hjemme og ude" Er det nødvendigt? Over-

lapper den ene ikke den anden, så pengene bru-

ges for lidt effektivt? Kunne man ikke samarbejde noget mere? Der er både spraengstof i emnet og orlentering i det. Så vi har bedt en mand
fra henholdsvis Frelsens Hær, Røde l{ors og Fo1-

kekirkens Nødhjælp. De
jul.

to første kommer lør

Giroindsarnlingen
Forårets giroindsamling til vort sogns kirkeblad indbragte 2120,- kr.
For dette smukke beiøb bringer vi herved alie
bidragyderne vor hjerteligste tak.
Maæ W. Olsen
Johs. Bjerrum
RudoLf Hansen

Frinnærker
Ved saig af brugte
50,- kr.

frlmaerker er indkomme'

v

Brugte frimærker modtages med tak af A. O.
Johansen, Er,valdsbakken 16, samt af fru Braune
(rred gudstjenesten).

Skovturen
Menighedspiejens år1ige udflr-rgt

for

sognets

eeldre fandt sted tirsdag den 5. september og gik

tiI Stevns, hvor 1<affen blerr drukket
på traktørstedet »Bøgeskoven« i naerheden af
herregården Giorsl'ets. En solbeskinnet tur med
denne gang

ca. 100 veloplagte rleltagere!

Noget stlm sker -

På den første dag i ugen samledes folket ti1
gudstjeneste. Således var det tilbage til den allerførste menighed. De kom sammen. Det var
sfu:rpelhen

en ganske uforståelig tanke, at den

enkelte skulle tilbede og lovs;rnge Gud ølerøe. De
vidste, hvad fæ11esskab var. Det kunne ikke taen'
kes, at en kristen ikke ville rned ti1 gudst;enesteorn sønCagen, fordi det var noget, som han meget
beclre kunne gøre for sig selv derhjemme!
Hvad er så gudstjenesten? Gudstjenesten er
noget sonr sker. Ikke en ta1e, ikke et møde mellem mennesker. der så nogenlunde mener og føler det samme, men noget levende, som sker. Og
vi kan ikke udtr:'kke det anderledes end ved at
sige, at Krisfzls kcmmer til os. Når hans ord tanår loven
Ies, da er det uoget. som sker
- både
forkyndes, så Guds uundgåelighed i det daglige,

jordiske, skabte menneskeliv med dets krav i
hvert enkelt øjeblik sættes ind i vort 1iv, og når
evangeliet forkyndes, så Guds nåde mod mennesker, der ikke på nogen måde har fortjent det,
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bliver det levende ord, som ganske er,kelt gør
alt nyt.
At gudstjeneste er noget, som sker, kommer
allertydeligst frem i de hellige handlinger. Vi
kan synes, at det er maerkeligt, at Gud knytter
sin gerning imod os til sådanne ydre og jo egentlig mærkelige ting som dåben og nadveren. Udefra ser det også besynderligt ud, men alligevei:
således kom det til os, således modtog vi det, og
således giver vi det videre. Thi disse handlinger
er redskaber for den l,etsende f{erre, hvor han
samler sig et folk af syndige oprørske mennesker, som han kalder for si,t foLk. Og folket kan
ikke andet end lovprise og takke derfor, hver
med sin stemme.
I{". E. Skgd,sgaard.

'Jielse

Vestre kreds hos hr. Jensen, Sønderdalen 47:
Ap. G. 6. kapitel.
Onsdag den 20.: Kvindekredsmøde hos fru Handberg, Kildebakkegårdsall6 1.

Oktober
Onsdag den 11.: Bibeltime. Østre kreds hos frk.
Olsen, Blegdamsvej 78 A.

Vestre kreds hos hr" Jeppesen, Kildebakkegårdsall6 11: Ap. G. ?. kapitel.
Onsdag den 18.: Kvindekredsmøde hos fru Gammeltoft, Dalstrøget 144.

November
Onsdag den B.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Appel Lustnrp, Ewaldsbakken 28.
Vestre kreds hos hr. Handberg, Kildebakkegårdsali6 1: Ap, G. B. kapitel.
Onsdagden 15.: Kvindekredsmøde hos fru Jeppesen, Kildebakkegårdsa1l6 11.

Bortsei fra det »romantiske«, som nogle elsker
og ncgle foragter, så kan der dog ved en kirkelig vielse være noget som føIes dybest i pagt med December

kæriigheden me11em mand og kvinde' Ja, mere onsdag den 13.: Julemøde
i kirkens krypt. Køfendnu: r kirken takker vi ham, der har skabt os
tilmeld,ing tLL hr. Lund,bye: GE
fuårtkni,ng,
som mand og kvinde, der har skabt elskoven, gil":.ll_
vet os til hinanden, og skabt os til at skabe nyt

menneskeliv i samlivets glæde.
Aner man noget af livets mysterium, dets kraft
og gI;ede, men også den nære fare for, at livet
skal rådne for os, så søger man til livets kilde,
og man finder det naturligt, ja, det eneste naturlige, at man sammen og sammen med slægten,
beder om velsignelse.
Derfor har alle mennesker altid søgt en religiøs vielse af ægteskabet, og den moderne undlaCe1se heraf mærkes som en ond tomhed. Men
det i'e1igiøse kan jo være noget overtroisk, hedensk. hvor man ved hjæIp af ceremonier søger
ai betvinge livet og sikre sig lykke.
.
Kristus har befriet os fra al den overtro, rnen
r<han giver os at tro Skaberen som vor Fader. Her
møder vi Gud som kaerlighed, der overvinder vor
egoisme, og forærer os det gode nye liv igen og
igen trods a1t vort misbrug.
Derfor er der god mening i at begynde ægteskabet med aielsen, som er en Iille gudstjeneste,
hvor vi hjælpes til at modtage kæriighedens gave fra hinanden og fra Gud i 6n sammenhaeng.
s. K.

Bibelkredsmøder
AFHOLDES ALTID

KL.2OI ALLE ERVELKOMNE

September
Onsdag den 13.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Øster-Hansen, Hagensalle

25.

De er aktive
Efter i lange tider at have

stået

i

stampe er

Islam (muhammedanismen) atter blevet en ak-

tivt missionerende religion. Der gøres nu et målbevidst arbejde for at udbrede Islam i hele verden. Den virker nu også i Danmark, hvor som
bekendt, en mosk6 blev taget i brug nu i sommer
i Hvidovre.
Indenfor jødedommen er der ).igeledes nye tan-

ker fremme. Ledende kredse rundt omkring i
verden taler for alvor om jødisk mission, og i
U S A er i de senere år et stort antal personer
gået over til jødedommen.
Det er en ny situation. Den må kalde også på
kristen aktivitet
og inderliggørelse!

-

L.

Menighedslokalerne udleies
Menighedslokalerne i Dyssegårdskirkens krypt
er pæne, varrne og tiltalende og udlejes ti1 møder for foreninger, institutioner m. m., såve1 politiske som upolitiske.
Lejen er:
25.00 kr.
Lille sal
Store sa1
60,00 kr.
Begge sale
75,00 kr.
Der ydes moderation ved sæsonaftaler efter
nærmere overenskomst, ligesom der kan aftales
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med undertegnede tilsynsførende vedrørende ser- Søndag den 26. nouember
Kl. 10: Max W. Olsen
vering af kaffe og the med 2 stk. brød å kr. 3,00

Kl. 16: Johs. Bjerrum

pr. kuvert.
Kirketjener H. Braune,
Dyssegårdsvej 98.

-

SØ

Konf irmandaltergang

642'1.

i Dyssegårdskirken tirsdag den 10. oktober kl.
Derefter konfirmandfest i krypten.

Gudstjenester
i Dyssegårdskirken

Forældreaften;
Forældre til de nye konfirmandhold indbycles

September
Søndag den 70.

Kl.

Iil.
sønd,ag

19.

september

tiI

8,30: Max W. Olsen
10: Max W. Olsen

den 77. september
I{1. 10: Høsigudsijeneste ved

præster
Sønd,øg 4en 24. september
Ki. 10: Ntax W. Ojsen

i
kir-

kens

sammenkomst tirsdag d.26. september k1. 19,30

kirkens krypt.

Konf irmationerne den 1. og 8. oktober kl. { 0
Konfirmander, der er forberedt til disse kon-

firmationer giver møde i kirkens krypt torsdag
d. 14' september kl. 15. (Salmebog og det ny Te,
stamente

v

medbringes).

Mand,ag d,en 25. september

Kl. 19: Johs. Bjerrum

Møder

(ungdomsgudstj eneste)

Oktober
Søndag d,en 1. oktober

KI. 10; I(onlirmation, Johs. Bjerrum
Søndag den 8. oktaber

KI. i0: Konfirmation,

1\[ax W.

Søndag den 75. oktober
Kl. 10: Johs. Bjerrum
K1. 16: Max W. Olsen
Søndag den 22. oktober
K1. 10: I\,Iax W. Olsen
Manrlag den 23. oktober
Kl. 19: Johs. Bjerrum
Søndag den 29. oktober
Kl. 10: Johs. Bjerrum

amiliegudstj eneste)
K1. 16: Max W. Olsen
(f

Olsen

Tirsdag

d,en 3. oktober kl. 20:
»Penge samles ind
bruges de«?
- hvordan
Oberstløjtnant i Frelsens
Hær, Einar Rasmussen fortaeller om Frelsens Haers hjælpearbejde.

Tirsdag den,7. nouember kL.20:
::Penge samles ind
hvordan bruges de«?
Præsi<ient i Dansk-Røde Kors, fhv. medicinaldirektør. dr. med. Johs. Frandsen fortæl1e:: fra Røde Kors hjæIpearbe.jde.
Ti,rsdag den 5. december kl. 20:
»Kommer Tanzania os tredn?

Laegemissionæl Hanne Buch om den ung'

November
(A11e

Sønd.ag den 5. nouember

K1. 10: Max W. Olsen
Mandag den 6. nouember

Kl.

i kirkens krypt

I[.B. (Brød ti1 kaffen medbringes).

19: Johs. Bjerrum
Søndag den 12. noaember
Kl. 10: H. Skjøt-Pedersen
K1. 16: Johs. Bjerrum
Søndag den 79. notsember
Kl. 10: Johs. Bjerrum
Mandag den 20. r'touember
Kl. 19: Max W. Olsen

aftener forventes med lysbiileder).

Møder for ældre:
Tirsdag den 24. oktober k1. 14.
Tirsdag den 12. december kI. 14.

Møder for unge:
Tirsdag den 31. oktober kI. 19,30.
Tirsdag den 28. november kl. 19,30.
Åbent hus for unge i krypten: tirsdag den

14.

november kI. 19,30-2i,30.

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W.Olsen.

Teller - Hellerup

