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Sådan kan du kontakte os!
Kirkekontoret | Har I fået barn, skal I giftes, eller har I mistet én i familien, kan I kontakte kirkekontoret
for barnedåb, bryllup og begravelse.
Samtale og hjælp | Ønsker du en fortrolig samtale om tro og tvivl og alt det, der kan røre sig i et
menneske, står kirkens præster til rådighed for samtale. Har du behov for praktisk eller anden hjælp, så
kontakt diakonimedarbejderen eller sognemedhjælperen i Menighedsplejen.
Frivillig | Har du lyst til at være frivillig i et spændende miljø med fællesskab og udfordringer,
eller vil du høre mere om mulighederne i Christianskirkens mere end 20 klubber og grupper,
så kontakt menighedskoordinatoren.
Se mere på christianskirken.dk
Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev med aktuelle nyheder fra Christianskirken.

MERE end ord om kærlighed
En hurtig gennemgang af Christianskirkens hjemmeside fortæller, at
Christianskirken favner bredt i forhold
til at nå ud til mange forskellige grupperinger i sognet. Som ny præst ved
kirken har det været fascinerende at gå
på opdagelse i denne indsats, som også
bliver betegnet som kirkens diakonale
arbejde. Ordet diakoni beskrives på
mange forskellige måder, for eksempel ”den sociale kirke,” ”kærlighedens
gerninger overfor næsten,” eller
”formidling af Guds omsorg.” Alle disse
betegnelser afspejler, hvad vi gerne vil
som lokal kirke på Christiansbjerg.
Folkekirken får nogle gange skudt
i skoene – og måske med rette – at
vi bruger mange store ord, men har
meget lidt fokus på menneskers
udfordringer i hverdagen. Det ønsker
vi at tage et opgør med igennem det
diakonale arbejde. For vi vil mere end
ord om kærlighed. Vi vil også kærlighed
i praksis. Som kirke vil vi gerne være
med til at skabe relationer på tværs i
sognet. Behovene er mange, og derfor
ønsker vi at give mange mulighed for at
hjælpe og støtte hinanden i hverdagen.
For Christianskirken er det vigtigt at
vise, at vi alle har brug for hinanden. Vi
har alle godt af at modtage kærlighed
og omsorg fra andre. Vi ønsker at
undgå et ”os” og ”dem.” Diakoni handler

derfor ikke om at alle dem, der kan
det hele, hjælper dem, som ikke kan
selv. En sådan forståelse af diakoni
vanskeliggør et virkeligt møde mellem
mennesker, hvor vi lærer hinanden at
kende og deler af det, vi hver især har
at byde ind med. Vi forsøger at være
bevidste om, at alle har brug for at
mærke andres kærlighed og det lige
meget, hvor forskellige vi er. Altså om
vi er unge eller gamle, om vi er rige
eller fattige, om vi er etniske danskere
eller indvandrere, lavtuddannede eller
højtuddannede.

Læs mere om Christianskirkens
diakonale arbejde i denne udgave af
kirkebladet og på vores hjemmeside.
Og kom endelig og meld dig, hvis du
ønsker at give en hånd med.

Folkekirken får nogle gange skudt i
skoene – og måske med rette – at vi
bruger mange store ord, men har meget
lidt fokus på menneskers udfordringer i
hverdagen. Det ønsker vi at tage et opgør med igennem det diakonale arbejde.
Af samme årsag er det også muligt
for alle i sognet at tage del i kirkens
diakoni. Det afhænger ikke af, om man
ofte slider på kirkebænkene eller kun
en sjælden gang deltager i en gudstjeneste. Der er brug for alle til at skabe
hjerterum og omsorg for hinanden på
tværs i sognet.
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”Jeg synes det er et rigtig godt initiativ,
at kirken i samarbejde med lokale aktører
arrangerer en festuge. Der er mange
ensomme mennesker rundt omkring,
og man må jo håbe på, at der bliver
knyttet nogle bekendtskaber.”

AF KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER
BRIAN P. ØRNBØL
AARHUS DOMPROVSTI

Bodil Jelsbak, deltager i Historisk
Byvandring under Festugen.”

Når LOKALSAMFUND
og KIRKE bygger bro
Vi mødes uden for Christianskirken.
Solen står højt, kaffen er varm, og
stille og roligt dukker den ene lokale
beboer efter den anden op for at
bruge formiddagen på en lokalhistorisk byvandring. Lige nu er der, så vidt
kirkebladets udsendte kan vurdere,
ikke mange af de tilstedeværende,
der kender hinanden. Det gør de til
gengæld en times tid senere efter en
interessant og inspirerende vandretur
rundt på Christiansbjerg.
Festuge skal bygge bro
Baggrunden for dagens vandretur er,
at Christiansbjerg Festuge for nyligt
løb af stablen for anden gang. I år har
Christianskirken, som er initiativtager
til festugen, haft særligt fokus på, at
festugen ikke primært er et kirkeligt
anliggende, men i høj grad en lokal
fest, hvor alle kan være med, og hvor
det handler om, at mennesker skal
mødes. Et væld af lokale kræfter har
taget godt imod initiativet og har budt
ind med aktiviteter i løbet af ugen.
Blandt samarbejdspartnerne kan
nævnes så forskellige aktører som

Folkeuniversitet i Aarhus, Byggeselskabet Olav de Linde, Aarhus Skøjtehal, flere lokalcentre, Gospelkoret
Mosaik, Alexandra Instituttet, Aarhus
Kommune, Christianbjerg Grundejerforening og Christiansbjerg Lokalhistoriske Forening, som også står bag
dagens guidede rundtur i lokalområdet. Alt i alt har man ifølge festugens
koordinator, Peter Worm Madsen,
oplevet en super flot opbakning fra
lokale erhvervsdrivende og aktører,
og det har virket som om, at sådan et
initiativ har været savnet.
Samtaler på Svinehøj
Dagens byvandring tager os gennem
en række af områdets gader. Vi hører
om stedets tidligste historie, om
hvilke håndværkere og butikker, der i
tidens løb har ligget forskellige steder.
Vi præsenteres for det lidet charmerende navn Svinehøj, som området
i folkemunde blev kaldt, da man her,
i modsætning til i Aarhus by, indtil
1887 havde lov til at holde svin. Og alt
imens går snakken mellem dem, der
er med.

Nogle supplerer guiden med insiderviden fra lokalmiljøet, nogle byder på
en lille anekdote; og mennesker, der
netop har mødt hinanden, begynder at
tale sammen om både det ene og det
andet.
En lille gåtur, et møde under uvante
former, en forespørgsel om samarbejde er nogle gange det eneste, der skal
til, for at nye bekendtskaber opstår.
Med Christianbjerg Festuge har både
Christianskirken, alle samarbejdspartnere og de cirka 300 fremmødte til
arrangementerne, taget initiativet og
stiller spørgsmålet: ”Vil du med ud at
gå en tur?”
Herfra skal lyde et tillykke med festugen til hele Christiansbjerg. Mon ikke
der er skabt et godt grundlag for et
tilsvarende arrangement i de kommende år?

Leif V. Jensen er én af guiderne på dagens tur.
Han håber på et fortsat godt samarbejde omkring
festugen, og byder initiativet velkomment.
4
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SOCIALE
KIRKE
Læs mere på christianskirken.dk,
under omsorg

VI HJÆLPER I SÆRLIGT PRESSEDE SITUATIONER
Hjælp til praktiske opgaver hos borgere i Christians Sogn
Madordning i en særligt presset situation
Julehjælp til ca. 70 familier
Anden økonomisk hjælp i helt særlige situationer

VI SAMARBEJDER MED
INSTITUTIONER OG BOLIGOMRÅDER I CHRISTIANS SOGN
Familier besøger plejehjem
Læringscafé på Børnehjemmet
I uge 21 rykker Christianskirken i Kalmargade

BLIV FRIVILLIG

med en lang række arrangementer

Vi er flere hundrede frivillige
– men der er brug for flere!
Alle kan være med – uanset,
om man ellers bruger eller
kommer i kirken.

I sidste uge i sommerferien leger ansatte og frivillige med børnene i Reginehøj nogle dage

Kontakt en
af vores to fuldtidsansatte til
diakoni/socialt arbejde:

VI AFHJÆLPER ENSOMHED
Besøgstjeneste, frivillige besøger ældre og ensomme

Janne Dahl, 4172 7101,
janne@christianskirken.dk eller
Peter Worm Madsen, 4172 7108,
peter@christianskirken.dk

Juleaften på skift mellem Christianskirken
og Sankt Johannes Kirke

VI SKABER FÆLLESSKABER
VI GIVER BØRN MULIGHED
FOR AT FÅ EN SOMMERFERIEOPLEVELSE

VI SKABER ØKONOMISKE RAMMER
FOR EN DEL AF DET SOCIALE
ARBEJDE GENNEM

Tirsdagsklubberne, seniorfællesskab for alle tirsdag eftermiddag

Sommerlejr for børn fra 7-14 år
i Oddesund

Forårsmarked

Nye Netværk, når dit netværk er væk og du har
brug for nogle at være sammen med

Genbrugsbutikken på Norges Allé

To årlige udflugter for seniorer
Frokostklub for mænd over 50

Netværk på kollegier med spisning og let program
Christiansbjerg Festuge – se mere side 4-5- og mange andre fællesskaber
for børn, unge og voksne i ugens løb
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AF SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

KROPPEN BLIVER FYLDT
HELT OP AF MUSIKKEN
- når voksne udviklingshæmmede besøger Christianskirken

Nyt fra
menighedsrådet
Christiansgårdens om- og tilbygning
Den 1. august var der første spadestik på om- og
tilbygningen af sognegården, og arbejdet forløber
planmæssigt. Desværre bevirker arbejdet, at stiadgangen fra kirkens p-plads og til det grønne område
ud mod Lillehammervej er spærret. Bygningsarbejderne har brug for oplagringsplads, og på byggepladsen skal der kunne køres med maskiner uden
at skulle tage hensyn til fodgængere. Derfor beder
vi alle respektere denne lukning, indtil byggeriet er
færdigt til foråret.

Så snart vi træder ud af bussen, kan
vi høre orglet. Det er fedt at blive budt
velkommen til kirken på den måde.
Nogle griner, og alle er indstillet på,
at nu er det dét, der skal ske:
Vi skal ind og høre musik
Abildhus er et aktivitetscenter for
voksne udviklingshæmmede i Aarhus
Nord. Her vrimler det ind om morgenen mellem kl. 8 og 9. Sidsel Wraae er
ansat som socialpædagog på 23. år i
centret.
”Dagen begynder med at pakke tasker
ud og finde ipads frem. Ipads´ene er
vigtige, fordi de fungerer som dagbøger.
Her er der billeder hjemmefra, så
brugerne kan dele de oplevelser med
hinanden, som de har haft, siden de
sagde farvel i går. Det er en god måde
at tjekke ind på.”
I dag er der H-løb - en motionsdag for
børn og unge med handicap fra skoler
og institutioner i Aarhus Kommune.
Derfor myldrer det i entréen denne
morgen. Mange af centrets brugere
skal nemlig ud af huset igen.

8
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Ud af huset går det også et par gange
om måneden, hvor Abildhus besøger
Christianskirken.
”Vi kører op til kirken i bus, og så snart
vi træder ud af bussen, kan vi høre
orglet. Det spiller nemlig allerede, før
vi kommer. Det er fedt at blive budt
velkommen til kirken på den måde.
Nogle griner, og alle er indstillet på, at
nu er det dét, der skal ske: Vi skal ind
og høre musik.”
Men det er mere end ørerne, der
sanser musikken:
”Kroppen bliver fyldt helt op af det, man
kan jo ligefrem mærke de kraftige lyde,
når Martin (organisten) giver los på
orglet. Mange er så vilde med det; man
bliver brust over af lyden. Nogle får en
pause fra deres egen tale, fordi orglet
fylder hele lydbilledet.
Det kan opleves som et frirum.”

P-pladser
Mens byggeriet står på, har kirken desværre ikke mange p-pladser
på egen grund. Det giver øget pres på vejene omkring kirken, når
der er gudstjenester, kirkelige handlinger eller møder i kirken.
Vi opfordrer alle til at vise hensyn, når der parkeres, og naturligvis
at overholde gældende regler for parkering. Der er ledige pladser
indenfor kort gåafstand fra kirken – især om søndagen, hvor
Katrinebjergskolens p-pladser er frie.

Også rytmerne i musikken har sin
virkning:
”En af vores brugere kan især godt
lide rytmerne. Han sidder og rokker og
klapper i takt af ren begejstring.”
”Martin er meget populær. Han
fortæller om musikken før han spiller,
og somme tider giver han eksempler
på flyglet, før han går op til orglet og
spiller for fuld udblæsning.
Nogle sidder alene, andre vil gerne
sidde sammen med personalet fra
Abildhus. Men alle er enige om, at
Martin er vildt dygtig – han kan spille på
både flyglet og orglet!”

AF KASSERER
MARIANNE DUE-HANSEN
marianne@due-hansen.dk

Parkér gerne dér.

Klokkeringning

Naboskab og fællesskab

Morgen- og aftenringning med kirkens klokker er en
gammel tradition. Her midt i byen er der mange, som
kan høre klokkerne – og der er forskellige holdninger
til, hvornår der skal ringes og hvor længe og med
hvilke klokker.
Christianskirken har 3 klokker. Menighedrådet har
besluttet at ændre klokkeringningen, således at
morgen- og aftenringningen er blevet forkortet fra
3 til 2 minutter, forud for de 3x3 bedeslag. Desuden
ringes der med en mindre klokke. Forud for kirkelige
handlinger i ugens løb er varigheden og klokke-størrelsen også sat ned. Om søndagen ringes der fortsat,
forud for gudstjenesterne, med alle tre klokker.

I september blev Christiansbjerg Festuge afholdt – på initiativ af
Christianskirken – se artiklen på side 4-5.
Kirken vil gerne være med til at skabe rammer for fællesskaber
og vil, når sognegårdens om- bygning er færdig, åbne op for
mulighed for leje af lokaler til lokale fællesskaber.

Ny præst
Der forventes ansat en ny præst på 1/2 tid pr. 1. december.
Den nye præst får fokus på unge og diakoni. Præsten indsættes
ved gudstjenesten søndag den 26. november kl. 10.30.
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Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken

mere mellem

himmel…
SPAGHETTIGUDSTJENESTER
AF SOGNEPRÆST
CARSTEN HAUGAARD NIELSEN
chn@km.dk

Sammen kan vi gøre vores
sted til et bedre sted at være
Den barmhjertige samaritaner. Kender
I den fortælling? Om en mand, der blev
overfaldet af røvere på vejen mellem
Jeriko og Jerusalem i Israel. De tog alt,
hvad han havde, slog ham og lod ham
ligge bevidstløs i vejkanten.
Der kom folk forbi, som der gør på en
vej. Først en præst, så præstens hjælper. De så ham, der var blevet
overfaldet, men gik forbi.

Se dig om, og se
efter nutidens
forslåede mennesker! Her er vi
alle både givere
og modtagere.
Og vi skal være
begge dele.

Til sidst kom en samaritaner. Han
gjorde, hvad de andre forsømte. Han
hjalp ham, forbandt ham, løftede ham
op på sit eget ridedyr. Så indlogerede
han ham på en kro med beskeden om,
at han nok skulle betale hele opholdet.
Der er to pointer i denne fortælling fra
Bibelen.
Den første pointe er: Vi er forpligtet på
andre mennesker. Den aarhusianske
teolog Løgstrup sagde det engang
sådan: Vi holder altid et stykke af vores
medmenneske i vores hænder. Sådan
er det. Vi kan ikke bare gå forbi, når
andre har brug for hjælp. Det går slet
ikke, at vi bare har travlt som præsten
og præstens hjælper. Vi må tage os tid
til andre. Og pengene må godt sidde
løst i vores hænder, når andre har brug
for vores hjælp.
Den anden pointe er: Vi har alle noget
at give. I fortællingen var det nemlig ikke dem, man forventede skulle
hjælpe, der gjorde det. Præsten havde
for travlt. Hans hjælper også. Selv om
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Kl. 17.45 er der spisning.
Maden koster 20 kr. pr. voksen og
5 kr. pr. barn.

man med rette kunne forvente, at de
stoppede op og hjalp. Det var samaritaneren, der hjalp.
Samaritanerne var et folk, mange så
skævt til. Det var datidens sociale
udskud. Ingen forventede noget godt af
dem. Men det var netop ham, der hjalp.
Det siger så meget: Vi har alle noget at
give til andre. Alle!
Hvad kan vi gøre, helt konkret, i dag?
Der ligger jo ikke så mange, der er
slået ned af røvere på vores veje! Nej.
Men der er naboer, der er ensomme.
Der er ældre, der ikke kan få slået
deres græs længere, fordi de ikke har
kræfter til det. Der er midaldrende, der
er gået ned med stress. Der er unge,
der ikke kan finde ud af livet. Fortsæt
selv listen. Se dig om, og se efter
nutidens forslåede mennesker!
Her er vi alle både givere og modtagere.
Og vi skal være begge dele. For nogle
gange er det os, der er de forslåede.
Andre gange os, der kan hjælpe.
Sammen kan vi mere. Sammen kan vi
gøre netop vores sted til et bedre sted
at være. Hvis vi vil.

…og jord

29. november | 31. januar | 28. februar
		
Velkommen til drop-in fra kl. 16.00, hvor
vi forvandler kirken til en stor legeplads.
Kl. 17.00 er der gudstjeneste i børnehøjde for familier med børn op til og
med 2. klasse.

Christianskirken har mange klubber for børn! Der er børneklub,
juniorklub, spejdere, FDFere og småbørnsfamilier, der besøger
plejehjem.
Hver søndag er der børnekirke under gudstjenesten kl. 10.30.
Se mere på christianskirken.dk

Julekrybbe for alle i førskolealderen
Mandag den 18. december kl. 10.30
åbner kirken dørene for alle børn i området.
Velkommen til en times gudstjeneste i børnehøjde med
Luciaoptog og julekrybbeoptrin ved to lokale børnehaver.

Måske kan I nå det endnu...
Søndag den 29. oktober kommer Sigurd Barrett og tøjdyret
Snapper og holder en familiekoncert for os i anledning, af 500 året
for den lutherske reformation. Det er gratis for børn, men kræver
betaling for voksne. - Gå ind på billetto.dk og find billetter.

Familier på plejehjem
NYT HOLD BABYSALMESANG
Onsdag den 3. januar 2018 kl. 10.30
begynder et nyt hold babysalmesang
i kirkerummet. Vi mødes 10 onsdage
med et program i kirken af ca. 3 kvarters
varighed, derefter hygger vi i Krypten
med frugt og drikkelse.
Et forløb koster 100 kr., og tilmelding er
nødvendig til maria@christianskirken.dk

Velkommen til en sen eftermiddag (kl. 17.00 - 19.00) på
Lokalcentrene Abildgården og Bjerggården, hvor I som familie har
mulighed for at besøge de ældre, lege og snakke med hinanden, inden vi
spiser aftensmad sammen.
Vi håber med disse besøg at skabe glæde og liv hos de ældre.
Bjerggården: 15. november; 12. december; 16. januar; 14. februar.
Abildgården: Kontakt Peter Worm Madsen for datoer.
Tilmelding til Peter Worm Madsen, tlf. 4172 7108 eller
peter@christianskirken.dk

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 10. december kl. 11.00 åbner vi kirkedørene for store og små, og vi vil fejre advent sammen.
Juleaften kl. 10.30 samler vi igen hele familien til en festlig julegudstjeneste med krybbespil, hvor dem,
der er tilstede, bliver inviteret med til at spille en engle-, hyrde- eller vismandsrolle.
Alle er velkomne til at møde op udklædt i kirken på fastelavns søndag den 11. februar 2018 kl. 11.00.
På gensyn til en festlig dag i kirken og bagefter til tøndeslagning og fastelavnsboller.
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Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken

TIRSDAGSKLUBBERNE
Tirsdagsklubberne er for alle, der har lyst til at være med i et godt
fællesskab om eftermiddagen. Tag gerne en ven eller nabo med
– vi har det så hyggeligt!
Vi mødes kl. 14.30 – 16.30. Kaffen koster 20 kr.
For dårligt gående er det muligt at bestille kørsel hos Janne Dahl, tlf. 4172 7101.
Tirsdagsklubben i Krypten
Leder: Peter Schmidt, tlf. 8678 6002

Der er mange flere foredrag og arrangementer i Christianskirkens
14 netværksgrupper for unge og voksne.
Se mere på christianskirken.dk og i foldere i kirkens våbenhuse.

INDSAMLINGER
Giv en flygtningefamilie et hjem i Estland

TRO OG POLITIK
Torsdag den 8. februar kl. 19.30 i krypten
Kirkeaften om “Tro og politik” - mød
folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S)
til en snak om tro, åndsfrihed og den politiske
hverdag på Christiansborg.

Vi arbejder på at indsamle i alt godt 7.000 euro, svarende til ca. 52.000 kr i
efterårets missionsprojekt. Pengene skal bruges til, i samarbejde med vores
venskabsmenighed, at sørge for et hjem til en flygtningefamilie i Estland.
Hvis 400 mennesker hver giver 130 kr. er målet nået.
Alle er velkomne til at give et bidrag på MobilePay: 4172 7100.
Skriv: ””Missionsprojekt” i tekstfeltet

Alle er velkomne!
Der serveres kaffe, te og brød til en pris af 10 kr.

Servicetjek på
dit parforhold
Onsdag den 22. november kl. 19.00 – 21.00
i kirkens krypt
Tilmelding skal ske til:
kontor@christianskirken.dk.
Det koster 50 kr. pr. par at deltage.

Landsindsamling til fordel for Kirkens Korshær
Søndag den 26. november 2017 fra kl. 10.00 til 18.00 samler vi i
Christians Sogn ind til Kirkens Korshær i Aarhus.
Efter kirkens første gudstjeneste kan der modtages ruter, hvorpå man i
teams går rundt og besøger sognets beboere og beder om en gave til
Korshærens arbejde for byens mest udsatte borgere.
Peter Worm Madsen er koordinator for dagen, og du kan tilmelde dig som
indsamler til ham på 4172 7108 eller ved at skrive til peter@christianskirken.dk.
Tak til enhver frivillig indsamler og for enhver gave, der bliver givet ved dørene.

Menighedslejr

Christianskirkens menighedslejr er en
årligt tilbagevendende begivenhed for
alle, der har lyst til fællesskab med
andre fra kirken.
I år løber den af stablen den
10.-12. november på Rudehøj Efterskole
i Odder.
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Se program på kirkens hjemmeside.

7. november.
Eftertanker om teaterforestillingen
”Befri Gudstjenesten” i Domkirken.
Domprovst Poul Henning Bartholin
fortæller om sine overvejelser om
mulige forandringer i gudstjenesten.
21. november.
Fra nøjsomhed til forbrugersamfund. Lektor Jørgen Sørensen vil give
eksempler på, hvordan forandringerne i
samfundet viste sig i den danske kunst
og litteratur omkring 1960.
5. december.
Adventsgudstjeneste. Eftermiddagen
starter med gudstjeneste i kirken kl.
14.00. Derefter går vi ned i Krypten til
et veldækket kaffebord. Vi får besøg fra
plejehjemmene.
12. december.
Julefrokost i Krypten. Vi mødes
kl. 11.30 og spiser og hygger os med
hinanden til kl. 14.00. Inviter gerne
din nabo med ind i et godt fællesskab.
Frokosten koster 50 kr.
9. januar.
Godt nytår! Vi springer over den første
tirsdag i det nye år og begynder d. 9.
januar med kaffe, kage, fællessang og
nytårslotteri. Husk pakker.
23. januar.
Blomster giver glæde. Tina Larsen fra ”Blomsterpigen” kommer og
fortæller om sit arbejde med blomster
til glæde og til trøst.
6. februar.
Bid livet i låret – med saft og kraft
og kloge kostvaner. Diætist Anne W.
Ravn fra Aarhus Universitetshospital vil
med glimt i øjet give os inspiration til et
serviceeftersyn af kosten og ideer til lidt
fornyelse af madvanerne.

20. februar.
Maria fortæller. At fortælle bibelhistorier til børn byder på mange stjernestunder.
Hvordan er det for os voksne at genhøre
fortællingerne? Denne eftermiddag vil
sognemedhjælper Maria Due Pedersen
give et indblik i sit arbejde.
Tirsdagsklubben, Skrydstrupvej 4
Leder: Sognemedhjælper Janne Dahl,
tlf. 4172 7101
14. november.
Jeg rejste til Jerusalem for at
komme tættere på Gud. Ulla Kjærulf
fortæller om en uforglemmelig rejse til
Jerusalem.
28. november.
Så er der musical og revy på programmet. Vi får besøg af en af vore
præster, Anders Kobbersmed, som
sammen med en skuespillerkollega
vil synge stemningsfyldte sange for og
med os.
5. december.
Adventsgudstjeneste – se under
Tirsdagsklubben i Krypten.
12. december.
Julefrokost i Krypten – se under
Tirsdagsklubben i Krypten.

Fra 1. januar lukker tirsdagsklubben
på Skrydstrupvej, da kommunen
overtager lokalerne. Det er vemodigt efter så mange dejlige år
i lokalerne der. Men fortvivl ikke!
Der kommer en ny og spændende
fortsættelse.
En ny kirkecafé i Christiansgårdens
nybyggede lokaler er i støbeskeen –
og I kan godt glæde jer! – det bliver
rigtigt hyggeligt, med input til både
højre og venstre hjernehalvdel og
ikke mindst til ganen. Til dig, der er
voksen og har lyst til at være en del
af et godt fællesskab.

SANGAFTENER
Vi inviterer til sangaftner i kirken på
følgende tirsdage kl. 19.30:
7. november, temaet er Alle Helgen
1. februar, temaet er Kyndelmisse
Har du lyst til at synge danske årstidssange
og salmer på en hverdagsaften i kirkerummet? Det er muligt at sende dit forslag til
sange/salmer til:
tove@christianskirken.dk
- senest 3 dage før arrangementet.

JULEHJÆLP FRA
MENIGHEDSPLEJEN
Har du brug for økonomisk hjælp i
forbindelse med julefejringen, kan du søge
julehjælp.
Ansøgningsskema kan afhentes på
sognemedhjælper Janne Dahls kontor i
Christiansgården fra den 1. november
og afleveres samme sted senest den
1. december.
Du får svar på din ansøgning 7-10 dage
derefter.

JULEAFTEN
I år er Christianskirken medindbyder til
juleaften kl. 17.00 - 21.30 sammen med
Sankt Johannes Kirke i Johannesgården,
Sankt Johannes Allé 1.
Tilmelding kan ske til Sankt Johannes
Kirkes kontor:
Tlf. 8613 7373,
sanktjohannes.sognaarhus@km.dk
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GUDSTJENESTER
Forud for alle gudstjenester kl. 9.00 er der skriftemål.
Find søndagens prædikentekster på bibelselskabet.dk

GUDSTJENESTER
på plejehjemmene

ABILDGÅRDEN

November

24.
10.30

5.
9.00
10.30
16.00

Alle Helgen
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

14.00
16.00

Juleaften
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg

25.
10.30

Juledag
Carsten Haugaard Nielsen

12.
9.00
10.30

22. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

26.
10.30

2. Juledag
Anders Kobbersmed

19.
9.00
10.30

23. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg
#Ungkirke
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

31.
10.30

Julesøndag
Anders Pradsgaard Møberg

31.
23.30

Nytårsaften
Anders Kobbersmed

16.00

26.
9.00
10.30

29.
16.00
17.00

Sidste søndag i kirkeåret
Carsten Haugaard Nielsen
Indsættelse, domprovst Poul
Henning Bartholin og ny præst
Onsdag
Drop-in og leg
Spaghettigudstjeneste,
Anders Kobbersmed

December
3.
9.00
10.30
16.00

1. søndag i advent
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

10.
9.00
11.00

2. søndag i advent
Ulrik Nissen
Familiegudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

17.
9.00
10.30
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3. søndag i advent
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
#Ungkirke
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Januar
1.
16.00

Nytårsdag
Ny præst

7.
9.00
10.30
16.00

1. s. e. helligtrekonger
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

14.
9.00
10.30

2. s. e. helligtrekonger
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed
#Ungkirke

21.
9.00
10.30

Sidste s. e. helligtrekonger
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg

28.
9.00
10.30

Søndag septuagesima
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen

31.
16.00
17.00

Onsdag
Drop-in og leg
Spaghettigudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

Februar
4.
9.00
10.30
16.00

Søndag seksagesima
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

11.
9.00
11.00

Fastelavns søndag
Anders Pradsgaard Møberg
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed

18.
9.00
10.30
16.00

1. søndag i fasten
Anders Kobbersmed
Ny præst
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

25.
9.00
10.30

2. søndag i fasten
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg

28.
16.00
17.00

Onsdag
Drop-in og leg
Spaghettigudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

#UNGKIRKE
Ungkirke er for unge efter konfirmationsalderen. De mødes til gudstjenesten kl. 10.30
og slutter af med at spise sammen, få en
snak om tro og hygge sig. Se ovenfor på
hvilke søndage, der er Ungkirke.

Gudstjeneste kl. 14.00. Der er nadver hver gang
14. november		
Anders Kobbersmed
28. november		
Anders Pradsgaard Møberg
5. december kl. 14.00
Adventsgudstjeneste i kirken		
			Carsten Haugaard Nielsen
24. december kl. 10.30 Carsten Haugaard Nielsen
9. januar		
Anders Kobbersmed
23. januar		
Anders Pradsgaard Møberg
13. februar		
Anders Kobbersmed
27. februar		
Carsten Haugaard Nielsen

BJERGGÅRDEN
Gudstjeneste kl. 14.15. Der er nadver hver gang
7. november 		
Anders Kobbersmed
5. december kl. 14.00
Adventsgudstjeneste i kirken. 		
			Carsten Haugaard Nielsen
24. december kl. 10.30 Anders Pradsgaard Møberg
2. januar		
Carsten Haugaard Nielsen
6. februar		
Anders Kobbersmed

Worship in English:
see our website christianskirken.dk

HYMNS FROM NINEVEH
GENTAGER JULESUCCES
Sidste år spillede Hymns from Nineveh to udsolgte julekoncerter i anledning af 5-års jubilæet for bandets julealbum
‘Endurance in Christmas Time’, som ved samme anledning
blev genudgivet på vinyl.
Nu gentager Hymns from Nineveh successen med to
julekoncerter, den ene i Christianskirken.
Koncertstart kl. 19.00 (Dørene åbner kl. 18.00)

DE NI LÆSNINGER
Velkommen til en stemningsfuld indledning på julen
onsdag den 13. december kl. 19.30.
Gennem læsninger, fællessang og kormusik bevæger vi
os fra skabelsen gennem profetierne og til Jesu fødsel.
Medvirkende: kor sammensat til lejligheden, korleder Maria
Due Pedersen, organist Martin Nielsen, sognepræst Carsten
Haugaard Nielsen

Har du sunget i kor – og kunne du tænke dig det igen?

Translation into English at services at
10.30, every Sunday.

Christianskirken,
2. december kl. 19.00

Billet: 200 kr. + gebyr
Forsalg: ticketmaster.dk

LEJLIGHEDSKOR
ENGLISH SERVICES

KONCERTER

Så har du nu chancen for at være med i et lejlighedskor, der øver
4 mandage i nov./dec. og medvirker onsdag den 13. december
kl. 19.30 ved en musikgudstjeneste, kaldet
”De ni læsninger.” Koret ledes af korleder Maria Due Pedersen.
Den første korprøve finder sted i kirken mandag den 20.
november. Tilmelding med angivelse af stemme er nødvendig
og skal ske til maria@christianskirken.dk

JUTLANDIA

SAXOFONKVARTET
Christianskirken, 18. januar kl. 19.30
Jutlandia Saxofonkvartet blev etableret i 1996 af tre af
ensemblets nuværende medlemmer.
Kvartetten præsenterer et meget bredt og varieret repertoire,
der strækker sig fra saxofonkvartettens originalrepertoire over
helt nye værker, ofte skrevet til kvartetten, og – efterhånden
ensemblets specialitet – dristige bearbejdelser af klassiske
storværker.
Entre: 50 kr.
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OKTOBER/NOVEMBER
Alt om Luther på 60 minutter
Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper.
Familiekoncert 29. oktober kl. 17.00
Billetter: voksne 120 kr, gratis for børn under 18 år
Billetter til voksne og gratisbilletter til børn
fås på biletto.dk

24.

DECEMBER
Juleaften, 24. december
Kl. 10.30			Familiegudstjeneste
Kl. 14.00 og kl. 16.00
Juleaftensgudstjeneste
Kl. 17.00 – 21.30 		
Juleaften sammen med
				Sankt Johannes kirke
				i Johannesgården,
				
Sankt Johannes Allé 1, se side 12

18.

JANUAR
Koncert med Jutlandia Saxofonkvartet
18. januar kl. 19.30.
Billetter 50 kr, se side 15

8.

FEBRUAR

Tro og politik
Torsdag den 8. februar kl. 19.30 i kirkens krypt
med folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S),
se side 12

MÅNEDENS EVENT

29.

