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BLOG

Kirkens personale

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

GENTÆNK KIRKEN!
Rethink! Sådan lyder overskriften som
bekendt for Aarhus som europæisk
kulturhovedstad. Det udfordrer også
kirken! Skal alting blive som det
altid har været? Eller skal vi vove at
gentænke kirken?
Martin Luther gentænkte kirken i en
sådan grad, at det blev en reformation.
Det hele begyndte den 30. oktober for
500 år siden, så der er også Lutherjubilæum i år.

Derfor blev hans lille katekismus et af
de afgørende reformatoriske skrifter.
Han var også optaget af det helt almindelige liv i ”kald og stand”. På den måde
blev reformationen til en opvurdering
af det almindelige kristenliv, som folk
levede.
Det svinger med noget, som vi i
Christianskirken er optaget af: Imagine
Church-bevægelsen i England.

Kirke er ikke først og fremmest det,
der sker i kirken. Kirke er det, der sker
i hverdagen! I hjemmene, på arbejdet
eller i fritiden. Når man dér bærer de
kristne værdier og den kristne tro med
sig som en rygsæk, så er det kirken.
De seneste årtier har vi i Danmark
udbygget ”kom til os”-kirken. Vi har
bygget sognegårde og fyldt dem med
aktiviteter, oftest arrangeret af professionelle: Præster og andre ansatte.
Er det tid til, at vi vender retningen og flytter
centrum? At vi giver kirken
tilbage til den enkelte
og hverdagen? At vi ikke
gør som alt muligt andet
i vores tid: bygger større
og får successer, der kan
måles og se ud af noget.
Men at vi i bedste lutherske stil arbejder på at
komme ud af kirkerne
og sognegårdene, giver kristentroen
tilbage til lægfolket og opvurderer det
helt almindelige liv som gudstjeneste.

De seneste årtier har vi i Danmark udbygget
”kom til os” kirken. Vi har bygget sognegårde
og fyldt dem med aktiviteter...
Er det tid til, at vi vender retningen og flytter
centrum? At vi giver kirken tilbage til lægfolket
og hverdagen?
Luther flyttede kirkens centrum fra
kirken til hverdagen. Før var det kirkebygningen og præsterne, der var centrum for kristentro. Luther fremhævede
i stedet den døbte som én, der er lige
så tæt på Gud som præst og pave. Han
oversatte Bibelen til tysk, så alle kunne
læse den i deres hjem. For han ønskede,
at kristendommen skulle danne ramme
for hverdagslivet.

Her siges der:
Vi tænker igen i dag kirken ud fra et
centrum i kirkebygningen og de professionelle. Hvis man er kulturkristen
fylder kirken måske 1 % af livet, når
man kommer for at få dåb og andre
kirkelige handlinger. Hvis man er en
af de meget aktive i kirkens arbejde,
bruger man måske 10 % af sin tid i
kirken. Men hvorfor være så uambitiøs,
spørges der? Hvorfor ikke tænke hele
livet som ”kirke?”

Hvis det skal blive til mere end slagord,
kræver det ikke så lidt. Men det begynder i en erkendelse af, at vi i dag –
ligesom på Luthers tid – har brug for at
gentænke hele den måde, vi er kirke på.
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KIRKEN UDEN

MURE
AF KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER
BRIAN P. ØRNBØL
AARHUS DOMPROVSTI

Neil Hudson har været kirkeleder i
mere end 25 år og har mest været
tilknyttet en kirke i Salford, England.
I 11 år underviste han ved Regents
Theological College. I dag arbejder han
med ”The Imagine Project” ved The
London Institute for Contemporary
Christianity. Et projekt, der vil opmuntre kirker og kristne til at gøre en forskel, uanset hvor de er. Bogen ”Imagine
Church” udkom i 2012 og bygger på tre
års arbejde med pionerkirker i England.

Hvornår og hvorfor opstod idéen om
whole-life disciple for dig?

Den 1. oktober gæster Neil Hudson
Christianskirken, hvor han både vil
prædike og undervise i tankerne bag
”Imagine Church”. I den anledning har
vi interviewet Neil for at høre nærmere
om bogen og tankerne bag “whole-life
discipleship”.

Kan du give eksempler på, hvordan
man kan være en discipel i sin
dagligdag?
Vores definition på en discipel er én,
som lærer og bruger Jesu vej i deres
egen kontekst, i deres egen tid.

Hvad mener du med at være en
“whole-life disciple” (at være kristen i hverdagen)?
”Whole-life disciple” indikerer, at vi
på alle områder i livet og hele livet er
disciple. Og at vi i alle stadier af vores
liv forsøger at finde ud af, hvad det vil
sige at leve som kristen.

4

CHRISTIANSKIRKEN JULI/OKTOBER 2017

Jeg tror, konceptet blev klart for os for
omkring 15 år siden. Vi var bekymrede
for, at kirkens arbejde oftest syntes at
referere til aktiviteter i kirken og i kirkens grupper. Eller at det blev evalueret
i forhold til, hvor meget vi vidste om
bibelen eller kirkens arbejdsmetoder.
Vi havde brug for en bedre måde at
forklare på, hvad vi følte det betød at
være disciple.

Nygifte, for eksempel, må lære, hvad
det betyder at sætte en anden persons
behov over sine egne. Hvad betyder
Jesu veje for et nygift ægtepar, eller
for folk, som har teenagere i huset?
Det er det, man må have i tankerne.
Men også i arbejdssammenhænge:
Hvis jeg får en irettesættelse, og
måske føler at jeg bliver uretfærdigt behandlet, så må jeg tænke på,

hvordan Jesus ville have reageret – og
på, hvordan jeg selv kan bruge dette
helt lavpraktisk. Og så fremdeles.
Konteksten skifter hele tiden, men
behovet for at lære denne måde at leve
på skifter aldrig.
Kan du kort beskrive din bog
”Imagine Church”?
Bogen blev skrevet for at tilskynde
kirker til at blive fællesskaber, som
plejer og understøtter den enkelte
kristne i sit daglige virke. Vi blev
bevidste om, at kulturen i kirkerne
ofte sætter højest pris på det, som
sker i kirkerne, eller de aktiviteter som
ledes af kirkeledere. Disse ting bliver
betragtet som mere værdifulde end
den individuelle kristnes almindelige
hverdag.
Vi vil hjælpe kirkerne til at sætte pris
på deres fælles liv. Men vi vil også
sikre, at livet i kirken understøtter det
liv, vi lever, når vi er væk fra fællesskabet – når vi arbejder og går i skole.
Og en beskrivelse af gruppen bag
”Imagine Church?”
Gruppen kaldes LICC (London Institute for Contemporary Christianity)
og er grundlagt af John Stott. Han så,

Den engelske præst Neil Hudson gæster Christianskirken søndag
den 1. oktober. Han prædiker ved gudstjenesten kl. 10.30 og underviser efterfølgende i Krypten om ”Imagine Church.”
Der er tilmelding til arrangementet i Krypten til Christianskirkens
kontor, tlf. 8616 9464, kontor@christianskirken.dk

hvor svært det var for kristne at skabe
en forbindelse mellem et kristent liv
og de udfordringer, de mødte ude i
virkeligheden. Han så også, hvordan
dette skisma besværliggjorde kirkens
muligheder for at virke. Det var hans
udgangspunkt. Man kan læse mere om
gruppen og historien bag på licc.org.uk.

Hvis jeg skulle gentænke kirken, vil jeg
begynde med at stille et helt
grundlæggende spørgsmål:
”Hvilket slags fælleskab har vi brug for
at være, for at kirken understøtter
kristenlivet i folks hverdag?”
I 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad med temaet ”Rethink.”
Hvis du skulle gentænke kirken,
hvor ville du så begynde?
Godt spørgsmål! Jeg ville begynde
med at stille et helt grundlæggende
spørgsmål: ”Hvilket slags fælleskab
har vi brug for at være, for at kirken understøtter kristenlivet i folks hverdag?”
Svaret på dette spørgsmål, kan betyde,
at vi må gøre ting på en anden måde,
end vi er vant til.

Bogen Imagine Church er også oversat til dansk
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INTERVIEW VED
SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

Kan du genkende

kirkens budskab
Jeg oplever i høj grad, at min hverdag er
meningsfuld. F.eks. giver det mening at være
sammen med mine studiekammerater.
Jeg kan vise den kærlighed, Jesus elsker mig med.

Der ligger i tiden en tendens til at være egocentrisk
og bruge andre som statister for at fremføre sig selv.
Det synes jeg er uheldigt.

Henriette Kiilerich Mikkelsen er lærerstuderende og
frivillig i Christianskirkens klub for teeagere, L!nk

Kim Just Andersen arbejder som lærer på Skovvangskolen, der ligger i Christians Sogn.
Han fortæller, hvad han er optaget af i sin dagligdag

Hvad er du optaget af i din dagligdag?
Jeg læser til lærer på andet år her i Aarhus. I min fritid
nyder jeg at bruge tid på at læse en god bog, dyrke sport
eller være sammen med mine venner, både dem fra
kirken og mine studiekammerater. Jeg er også leder i
Christianskirkens klub for teenagere, som hedder L!NK.
I hvilke situationer fra din hverdag oplever du, at det
giver mening?
Jeg oplever i høj grad, at min hverdag er meningsfuld.
F.eks. giver det mening at være sammen med mine
studiekammerater. Hvis én ikke har det godt, er ked af
det, parforholdet knirker eller andet, kan jeg lytte, være
nærværende, give et kram, vi kan se en film eller drikke en
kop kaffe sammen. Det behøver ikke handle om tro.

Det er jo i mødet med andre
mennesker, at jeg kan vise
den kærlighed, Jesus
elsker mig med
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i din hverdag?

Men det giver anledning til at gøre evangeliet kendt og
vise, at kirken består af ”helt almindelige mennesker”.
Det er jo i mødet med andre mennesker, at jeg kan vise
den kærlighed, Jesus elsker mig med. Den kærlighed er
radikalt anderledes end den, der er i verden omkring os.
Guds kærlighed er uselvisk. Den handler om min næstes
behov.
Jeg synes også, det giver mening at være sammen med
teenagere i kirken tirsdag aften. Vi ledere kan være med
til at give dem et positivt møde med kirken. Vi formidler
Bibelens budskab i øjenhøjde med teenagerne, så de kan
forstå det og lære Gud bedre at kende. Og så de unge får
noget ud af det, uanset hvor meget de kender til kristendommen i forvejen. Det betyder meget med formen. Den
er ikke så fastlåst, at vi ”bare” sidder med en salmebog på
en stolerække i kirken. Vi kan også rende rundt og have et
løb i byen, f.eks.
Det, der betyder mest i dét arbejde, er at de unge
møder den kærlige Gud, som jeg selv har mødt, og
som jeg tror på.”

Jeg er optaget af mange ting. Især af børn og elevers
udvikling til at blive ansvarlige borgere i vores samfund.
Igennem faget kristendom er det bl.a. vigtigt, at eleverne
opnår forståelse for og indsigt i religiøse forhold i samspil
med den historiske og kulturelle baggrund. Jeg synes, det
er vigtigt, at eleverne forstår forskelligheder og bruger
dem positivt i et fællesskab.

I hvilke situationer fra din hverdag oplever du,
at det giver mening?
Hvis nogle elever er syge, er de andre omsorgsfulde.
Og hvis én er blevet hængt ud eller mobbet f.eks. på de
sociale medier, støtter klassen op om den person.
Hvis nogen har brug for faglig hjælp, byder klassekammerater sig til.

Hvordan ser du forskellene i en skoleklasse?
De giver sig udtryk i mange forskellige adfærdsmønstre.
Eleverne har på nogle områder forskellige værdier og
varierende kulturel og religiøs baggrund.

Jeg synes også, det giver mening at dæmme op for bagtalelse. Jeg har efter egen måske naive opfattelse – som
klasselærer - ikke haft en klasse endnu, hvor det ikke er
lykkedes at komme bagtalelse til livs. Dette er afgørende
for en positiv klassekultur. Men det kræver, at der opbygges tillid og åbenhed.

Fælles for alle børn, unge – og voksne – er et behov for,
at man bliver anerkendt. F.eks. kan man anerkende et
barn ved at give det en undskyldning. Jeg oplever, at børn
tager imod en indrømmelse uden problemer. De tilgiver,
og læreren får anerkendelse for sin ærlighed. Tilsvarende
skal eleverne lære at se deres egne andele i konflikter.
Det kan de bedst, hvis voksne viser vejen. Det er afgørende for, at eleverne lærer selv at overkomme modsætninger og løse uoverensstemmelser og konflikter.
Det kræver god tid og fokus at bygge en klasse op socialt.
Og i virkeligheden er det jo dét, der er en kerneopgave i
mit arbejde.

På hvilke måder kan du genkende kirkens budskab
og dens værdier i din undervisning?
Der ligger i tiden en tendens til at være egocentrisk og
bruge andre som statister for at fremføre sig selv. Det
synes jeg er uheldigt. Jeg forsøger at opbygge nogle
værdier i samspil med eleverne og dermed lære dem
nogle sociale spilleregler.
En værdi som respekt er vigtig: Respekt for medmennesket, for fællesskabet, for ting omkring os og for samfundet. En anden central værdi er kærlighed: Det positive
samvær, det at føle sig godt tilpas og have betydning for
andre. Og at opleve, at andre har en betydning for en selv.
Hvis vi vil modvirke overdreven selvcentrering, er det
vigtigt at erstatte den med noget andet.
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SÅDAN ARBEJDER KIRKEN I CHRISTIANS SOGN
Christianskirken vision – Et livstræ med mange grene, der:
– rækker synligt ud i sognet
– peger opad og inspirerer til at søge Gud

Nyt fra
menighedsrådet

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

– styrker og engagerer den enkelte og menigheden for at gøre evangeliet kendt, troet og levet

Gudstjenester
og kirkelige
handlinger

2-3 forskellige søndagsgudstjenester
samler i alt i gennemsnit 500 mennesker.
Gudstjenester på plejehjem,
spaghetti- og familiegudstjenester, dåb, konfirmation, vielse
og begravelse

Grupper
for unge og
voksne

Præst for unge og diakoni
Vi har fået mulighed for at ansætte en præst på halv
tid i en periode på fire år til primært at have fokus på
unge og diakoni. I vores sogn bor mange unge, især
på kollegierne, og de mange uddannelsessteder i
sognet tiltrækker endnu flere i dagtimerne. Den nye
præst skal primært virke ude i sognet og i mindre
grad have gudstjenester og kirkelige handlinger.

14 netværksgrupper samles i kirkens lokaler
i ugens løb. De fleste ledes af frivillige
Vores kirke har mange kirkegængere, så derfor:
Gå eller cykl i kirke, i stedet for at tage bilen!

Kirkegang

For børn
Undervisning af konfirmander og minikonfirmander.
Børnekirke hver søndag, babysalmesang samt spejdere og klubber
for børn i ugens løb. Sommerlejr for børn og samarbejde med skoler
og børnehaver i sognet

Dikonalt
(kirkeligt
socialt) arbejde

Foredrag og
koncerter

Besøg hos syge og ensomme, julehjælp og praktisk hjælp.
Samarbejde med sociale institutioner i sognet og aktivitetsuger
i samarbejde med boligforeninger med flere.
Juleaften i kirken, genbrugsbutik på Norges Allé og forårsmarked,
tilbud om samtaler og sjælesorg

Kurser i den kristne tro, foredrag, klassiske og rytmiske
koncerter, koncerter for udviklingshæmmede

Frivillige og
ansatte

8

CHRISTIANSKIRKEN JULI/OKTOBER 2017

400 frivillige er engageret i Christianskirken, organiseret
i selvstyrende teams og med en ansat koordinator.
3 præster samt ca. 15 ansatte, de fleste på deltid

Vores kirke har mange kirkegængere, og det er vi naturligvis glade
for. Og som bekendt hedder det ”…at gå i kirke…,” så det vil vi gerne
opfordre kirkegængerne til at gøre: At gå til kirken eller cykle – i
stedet for at tage bilen. Der er i forvejen pænt fyldt med parkerede
biler i gaderne omkring kirken, så gå eller cykl gerne til kirke. Tager
du bilen, så kør i god tid. Og parkér da et stykke vej fra kirken og nyd
en gåtur i sognet til kirken.

Præsteboliger

Fællesskaber

Menighedsrådet har gennem den seneste tid arbejdet med boliger til de to nyansatte sognepræster
i faste stillinger: Anders Kobbersmed og Anders
Pradsgaard Møberg. Det har været vanskeligt. Dels
er menighedsrådet underlagt de generelle bestemmelser, der er for præsteboliger. Og dels opererer
rådet ikke frit, men skal have boligerne godkendt i
Aarhus Domprovsti. Endelig er udbuddet af boliger
i Christians Sogn sparsomt. Heller ikke internt i
menighedsrådet har der været enighed. Rådet har
nu købt boligen Brendstrupvej 65, der bliver bolig for
familien Kobbersmed. Familien Møberg kommer til at
bo i den hidtidige præstebolig på Klitrosevej 6. Det er
endt med, at denne bolig renoveres. Kirkebogsførende sognepræst Carsten Haugaard Nielsen bor fortsat
med sin familie i præsteboligen ved siden af kirken,
Frederikshaldsgade 13.

I kirkens regi holder mange fællesskaber til. Nogle har deres virke i
en kortere årrække, men i maj havde det ældste fællesskab fødselsdag. Der var 90 års fødselsdag for ”Tirsdagsklubben i Krypten” – et
fællesskab for primært ældre, som mødes om tirsdagen til andagt,
foredrag og ikke mindst kaffe og hjemmebag. Vi ønsker tillykke og er
sikre på, at ”Tirsdagsklubben” består i mindst 90 år endnu.

Christiansgårdens om- og tilbygning
Der blev i april afholdt licitation for byggeriet, og det har været
nødvendigt at foretage nogle ændringer i materialevalg o.l., for
at få økonomien til at hænge sammen. Det forventes dog ikke at
forsinke byggeriet nævneværdigt. Alt skulle gerne være færdigt til
april 2018. Hen over sommeren frem til begyndelsen af oktober er
kirkekontoret at finde i skurvognen ved siden af sognegården.
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Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken

AF SOGNEPRÆST
ANDERS PRADSGAARD MØBERG
andmo@km.dk

VI ER ALLE KIRKE
DÉR HVOR VI ER
Det er nok ikke gået manges opmærksomhed forbi, at Aarhus
er europæisk kulturhovedstad under temaet rethink eller
på dansk gentænk. Kulturårets store tanker kan have to
temmelig modsatrettede virkninger på os. Den ene og mest
umiddelbare virkning er, at tankerne sætter os fri fra den
daglige trummerum til at se nye muligheder og gentænke,
hvem vi er, og hvad vi gør. Samtidig kan de også have den
modsatte effekt på os. Nogle siger: Jamen, hvad skal det til
for? Er det ikke dyrt? Vil noget som helst nyt egentlig være
sket, når vi når til 2018?
I Bibelen er der en af forfatterne, prædikeren kalder vi ham,
som skrev ud af denne sidste følelse. Gentagne gange i
Prædikerens Bog bliver konklusionen, at alt under solen blot
er tomhed og jagen efter vind! Jo, vi mennesker gør skam
mange krumspring og kan finde på meget, men når det hele
er slut, så står vi alligevel tilbage med tomheden og smerten.
De store tanker var blot som vinden, der blæser.

Frelse sker ved, at vi overgiver os til, at
Jesus, Guds søn, frelser os. Og under det
lys er der et stort skub i Bibelen til, at vi
mennesker tager fat og gentænker
og udvikler os.
Denne demotiverende tone er ikke gennemgående i Bibelen,
men vi finder den bagvedliggende pointe mange steder.
Pointen er, at hvis vi mennesker gør alt i egen kraft, så bliver
det i sidste ende til ingenting. Spidsformuleringen bliver
derfor, at ønsker vi at frelse os selv, så går vi glip af netop
frelsen. For frelse sker ved, at vi overgiver os til, at Jesus,
Guds søn, frelser os. Og under det lys er der et stort skub
i Bibelen til, at vi mennesker tager fat og gentænker og
udvikler os.

10

CHRISTIANSKIRKEN JULI/OKTOBER 2017

Faktisk er vi i kirken i år i gang med at fejre 500-året for
reformatoren Martin Luthers teseopslag i Wittenberg og hans
gentænkning af kirken og af, hvad vi egentlig tror på.
I Christianskirken tager vi også udfordringen om at gentænke
til os. Vi er i gang med en proces, hvor vi ønsker at forestille
os en kirke, hvor vi, der er kristne, ser os selv som kirke, hvor
end vi er. Det vil sige, at vi alle er bærere af kirkens budskab om næstekærlighed og om, at vi ikke kan frelse os selv.
Således gentænker vi vores opgave som kirke. Og det bliver
ikke blot en jagen efter vind, når det sker i bøn til Gud om, at
han må vise vej og være den, der bringer frelse til mennesker
i Aarhus i 2017.

FAMILIEGUDSTJENESTE,
HVOR VI SIGER TAK

SPAGHETTIGUDSTJENESTER
I EFTERÅRET
30. august		
25. oktober		

Den årlige høstgudstjeneste fejrer vi i år
søndag den 24. september kl. 11.00.
Velkommen til både store og små!

27. september
29. november

Velkommen til drop-in fra kl. 16.00,
hvor der er mulighed for leg i og omkring
kirkerummet. Kl. 17.00 er der gudstjeneste i børnehøjde for familier med børn
i førskole- og indskolingsalderen.
Kl. ca. 17.45 er der spisning. Maden koster
20 kr. pr. voksen og 5 kr. pr. barn.

SOMMERLEG med kirken i Reginehøj
De sidste tre hverdage af børnenes sommerferie besøger kirken Reginehøj.
Kom og bag et snobrød eller besøg ”hoppekirken,” som inviterer til hop og leg.
Det hele finder sted onsdag den 9. august til fredag den 11. august kl.
15.00 - 18.00. Fredag aften spiser vi grillmad sammen fra kl. 18.00.

Dåbstræf for alle, der er
døbt i 2012 og 2014

NYT HOLD BABYSALMESANG
Der begynder et nyt hold babysalmesang
onsdag den 16. august kl. 10.30 i kirkerummet. Vi mødes ni onsdage med et
program i kirken af ca. tre kvarters varighed,
derefter hygger vi i Krypten med frugt og noget at drikke. Der er plads til 16 deltagere. Når
holdet er fyldt, oprettes venteliste. Ved min.
24 tilmeldte er det muligt at danne to hold.
Et forløb koster 100 kr. og tilmelding er
nødvendig til maria@christianskirken.dk

Ved spaghettigudstjenesten den
27. september kl. 17.00 arrangerer vi dåbstræf for de børn, der er døbt i Christianskirken for 3 og 5 år siden. Der er tilmelding
til dette dåbstræf. Vi glæder os til at fejre
jeres 3 eller 5 års dåbsjubilæum!

Oplev mere
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

Igen i år inviterer vi alle børnehaver, vuggestuer og dagplejere ind
i kirken torsdag den 14. september kl. 10.00, hvor ”små synger
sammen”. Det er et landsdækkende syng-sammen-arrangement,
som DR står bag.
Velkommen også til jer, der har en fridag og har lyst til at følges
med jeres førskolebørn op i kirken for at synge sammen med en
masse andre børn.
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Kirkestafet 2017
Kirkestafet er åben kirke for alle interesserede på 10 tirsdage i sommerens løb.
Vi viser kirken frem, fortæller lidt om dens særpræg og lytter til orgelmusik.
Vi byder på en sommerdrik og en snack. Stafetten går fra kirke til kirke i
domprovstiet, og den rammer Christianskirken tirsdag den 25. juli kl. 19.30.
Arrangementet er gratis.
I anledningen af reformationsjubilæet indledes kirkestafetten i år med en
cd-release i Aarhus Domkirke. Cd’en er blevet til i et samarbejde mellem
provstiets organister og indeholder Luther-relateret musik for kor og orgel.

Alle aftener kl. 19.30
Tirsdag 20. juni: 		

Aarhus Domkirke

Tirsdag 27. juni: 		

Aarhus Bykirke

Tirsdag 4. juli: 		

Langenæskirken

Tirsdag 11. juli: 		

Sankt Markus Kirke

Tirsdag 18. juli: 		

Sankt Johannes Kirke

Tirsdag 25. juli: 		

Christianskirken

Tirsdag 1. august:

Sankt Pauls Kirke

Tirsdag 8. august:

Sankt Lukas Kirke

Tirsdag 15. august:

Vor Frue Kirke

Til Tjeneste har over de sidste godt 4 år besøgt
gennemsnitlig 6-7 personer én gang hver
måned, hvor frivillige har hjulpet med havearbejde, rengøringshjælp, samtaler, affaldskørsel, IT
og meget andet. Nu slutter det, da det er svært
at samle frivillige nok! Dog vil der, i begrænset
omfang, stadig være mulighed for praktisk hjælp.
Kontakt diakonimedarbejder

Tirsdag 22. august:

Ungdomskirken

Peter Worm Madsen, tlf. 4172 7108, hvad enten
du har brug for hjælp – eller vil hjælpe andre!

Sæt kryds i kalenderen weekenden den 11.-12. november og tilmeld dig
på hjemmesiden, når programmet kommer til efteråret.

De fleste arrangementer bliver gratis, men
enkelte vil kræve tilmelding og betaling.
Se mere på Facebook-siden: Liv i sognet
– en uge med fællesskab i Christiansbjerg, 2017.

TAK til ”Til Tjeneste”

Menighedslejr på Rudehøj Efterskole i Odder

Deltag i årets menighedslejr, som er tilrettelagt, så alle aldersgrupper kan få et
udbytte. Der er mulighed for at pleje venskaber og lære flere fra kirken at kende.

Årets tema tager udgangspunkt i 500-års jubilæet for den lutherske
reformation.
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Vi mødes kl. 14.30 og drikker kaffe sammen.
Eftermiddagen slutter kl. 16.30. Kaffen koster 20 kr.
Tirsdagsklubben i Krypten
Leder: Peter Schmidt, tlf. 8678 6002

10 kirker på 10 uger

Fra 18. – 24. september står Christianskirken
bag et nyt initiativ: Christiansbjerg Festuge. Ugen
arrangeres i et samarbejde mellem kirken og en
lang række forskellige institutioner og foreninger
i Aarhus Nord. Programmet er ved at blive sammensat. Forbered dig på en palet i mange farver
med arrangementer for forskellige aldre. Det
gælder fællesskab i vores bydel i Aarhus Nord!

Stedet, hvor man mødes, hvis man er pensionist, efterlønner
eller bare har lyst til et par hyggelige timer sammen med andre.

5.september. Skal kirken
gentænkes?
Skal kirken holde fast på det, den er?
Eller skal vi i jubilæumsåret for den
lutherske reformation tværtimod
gentænke den? Sognepræst Carsten
Haugaard Nielsen vil lægge op til
diskussion.
19. september. Skoven i efteråret
Naturvejleder Torben Gang Rasmussen fortæller, viser billeder og synger
for på nogle af efterårets sange.
26. september. Heldagsudflugt
til Alrø i Horsens Fjord
3. oktober. Forandringer i Afrika.
Den nye præst ved Christianskirken,
Anders Pradsgaard Møberg beretter
fra sit lange ophold i Ethiopien om
de forandringer, kirkerne i Afrika må
forholde sig til.
17. oktober. Dåb og klær
Dåbens klæder fortæller om traditioner og skikke, der har overlevet generation efter generation. Sognepræst
Lone Hindø fortæller og opfordrer til,
at man medbringer familiens dåbskjole, ny eller gammel, til foredraget.

Tirsdagsklubben, Skrydstrupvej 4
Leder: Sognemedhjælper Janne Dahl,
tlf. 4172 7101
12. september. Efter styrtet
Peter Legarth, professor emeritus,
fortæller om en svær tid, men også om
at komme godt ud på den anden side
igen.
26. september. Heldagsudflugt til
Alrø i Horsens fjord
10. oktober. De blå stjerner
Somalisk—danske unge fortæller om
sig selv og om deres liv og fremtidsdrømme i Danmark.
24. oktober. Café-eftermiddag
Vi skal have god tid til at snakke og
hygge os omkring et godt kaffebord
med kage lidt udover det sædvanlige.
Eftermiddagen koster 30 kr.

OPLEV MERE

Lutherjubilæum
i Christianskirken

Søndag den 1. oktober kl. 10.30:
Neil Hudson prædiker i kirken,
Imagine Church
Søndag den 1. oktober kl. 12.00:
Neil Hudson underviser i Krypten,
Imagine Church, tilmelding til frokost til
Christianskirkens kontor, tlf. 8616 9464,
kontor@christianskirken.dk
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30:
Kirkeaften med professor, dr. theol. Kurt
Larsen, i Krypten: Ti ting, du ikke vidste
om Luther, fri entre, kaffe kan købes
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30:
”Til kamp med ordet”. Skuespil i kirken
ved skuespiller Kasper Koch, fri entre
Søndag den 29. oktober kl. 10.30:
Reformations-festgudstjeneste ved
sognepræst Anders Kobbersmed

Der er mange flere foredrag og
arrangementer i Christianskirkens
14 netværksgrupper for unge
og voksne.

Søndag den 29. oktober kl. 17.00:
Familiekoncert om Luther med Sigurd
Barrett. Pris 120 kr for voksne, børn
under 18 år gratis. Billetter til voksne
og gratisbilletter til børn fås på biletto.dk

Se mere på christianskirken.dk
og plakater
i kirkens våbenhuse

Fredag den 10. – søndag 12. november:
Menighedslejr med den lutherske
reformation som tema

ÅRSMØDE

SOMMERCAFÉ

Søndag den 27. august kl. ca. 12
(efter gudstjenesten) holder
Christianskirken årsmøde.
Her har alle mulighed for at høre
om menighedsrådets arbejde – og
selv komme med ris/ros, drømme,
ønsker og idéer til kirkens fremtidige
arbejde. Vi vil også drøfte temaet
”Imagine – gentænk kirken.”

Vi mødes til kaffe, hyggesnak, sang
og hvad vi ellers har på hjerte.

Årsmødet indledes med frokost

OKTOBERFEST

Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken

TIRSDAGSKLUBBERNE

Tag gerne en ven eller din nabo
med.
Sted og tid: Krypten (under kirken),
tir. den 11. juli og tir.
den 22. august kl. 14.30-16.00

FROKOST FOR
MÆND

For yngre mænd, der er blevet lidt ældre.
Vi mødes den sidste torsdag i måneden kl.
11 til frokost og et spændende program. I
efteråret skal vi bl.a. besøge Sostrup slot
og se forbrændingen i Lisbjerg.
Kontakt diakonimedarbejder
Peter Worm Madsen, tlf. 4172 7108
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GUDSTJENESTER
Ved alle gudstjenester kl. 9.00 er der skriftemål kl. 8.45.
Find søndagens prædikentekster på bibelselskabet.dk

GUDSTJENESTER
på plejehjemmene

KONCERTER

ABILDGÅRDEN
Gudstjeneste kl. 14.00. Der er nadver hver gang

Juli

September

2.
9.00
10.30

3. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

3.
9.00
10.30
16.00

9.
9.00
10.30

4. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Thomas Kofoed Nedergaard

12. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

16.
9.00
10.30

5. søndag efter trinitatis
Thomas Kofoed Nedergaard
Thomas Kofoed Nedergaard

10.
9.00
10.30

13. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg,
udsendelse af Sissel og 		
Thomas Kofoed Nedergaard

23.
9.00
10.30

6. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

17.
9.00
10.30
16.00

30.
9.00
10.30

7. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

14. søndag efter trinitatis
Birgitte Graakjær Hjort
Anders Pradsgaard Møberg
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

24.
9.00
11.00

15. søndag efter trinitatis
Ulrik B. Nissen, høstgudstjeneste
Familiehøstgudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

August
6.
9.00
10.30

8. søndag efter trinitatis
Thomas Kofoed Nedergaard
Anders Kobbersmed

27.
17.00

13.
9.00
10.30

9. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Thomas Kofoed Nedergaard

Oktober

20.
9.00
10.30

10. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg

27.
9.00
10.30

11. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

30.
17.00

Spaghettigudstjeneste
Anders Kobbersmed,
drop in og leg fra 16.00

1.
9.00
10.30
16.00

Spaghettigudstjeneste
Anders Pradsgaard Møberg,
drop in og leg fra 16.00

22.
9.00
10.30

19. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

25.
17.00

Spaghettigudstjeneste
Carsten Haugaard Nielsen,
drop in og leg fra 16.00

29.
9.00
10.30

20. søndag efter trinitatis
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Kobbersmed,
reformationsgudstjeneste

17. søndag efter trinitatis
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Pradsgaard Møberg

15.
9.00
10.30

18. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg

Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Thomas Kofoed Nedergaard
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg
Esper Thidemann
Anders Pradsgaard Møberg

24. oktober

Carsten Haugaard Nielsen

BJERGGÅRDEN
Gudstjeneste kl. 14.15. Der er nadver hver gang

November
5.
9.00
10.30
16.00

Alle Helgens dag
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

FESTUGEKONCERT

4. juli		
1. august
5. september

Carsten Haugaard Nielsen
Thomas Kofoed Nedergaard
Anders Kobbersmed

Reformationen rocker

3. oktober

Anders Pradsgaard Møberg

Årets festugekoncert i Christianskirken byder på noget så
usædvanligt som en rockkoncert med 500 år gamle salmer
og melodier af bl.a. Martin Luther. Biskop Henrik Stubkjær,
Viborg, er begejstret: ”Med Reformationen rocker har
Eskild Dohn formået at gendanne både tekster og melodier,
så de igen opleves ægte og intense – på tværs af et halvt
årtusinde.”

SANGAFTENER
I løbet af det næste års tid vil vi gerne invitere til en række
sangaftner med forskellige temaer.
14. sep. kl. 19.30
7. nov kl. 19.30

Høst
Alle Helgen

Indtil 10 dage før den enkelte sangaften, vil der være
mulighed for at byde ind med forslag til en sang evt.
kombineret med en lille beretning om, hvorfor netop denne
sang skal være med den pågældende aften.

Søndag den 27. aug. kl. 19.30 med Eskild Dohn og band

Musikalsk befinder albummet og koncerten sig i grænselandet mellem rock, pop og folk. Eskild Dohn er en alsidig
musiker og formidler, som af mange er kendt som guitarist i
Lars Lilholt Band.
Lyt til en forsmag på koncerten på eskild.dk/reformationen-rocker
Pris 100 kr., 75 kr. for studerende

Skriv gerne dit forslag til tove@christianskirken.dk

16. søndag efter trinitatis
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen og
Neil Hudson
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

8.
9.00
10.30

11. juli		
25. juli		
8. august
22. august
12. september
26. september
10. oktober

SIGURD
FORTÆLLER OM LUTHER
”Alt om Luther på 60 minutter”

ENGLISH SERVICES
Translation into English at services at
10.30, every Sunday.

I 2017 er Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper klar med
en helt ny koncertrække for hele familien om Luther.
Sigurd fejrer 500-året for reformationen med at drage rundt i landet med sit orkester og fejre reformationsjubilæet med fortælling,
sang, musik og teater.
Han rammer Christianskirken søndag den 29. oktober kl. 17.00.
Billetterne koster 120 kr, gratis for børn under 18 år.
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Worship in English:
see our website christianskirken.dk

Billetter til voksne og gratisbilletter til børn fås på biletto.dk

OKTOBERFEST

Lutherjubilæum
i Christianskirken

Søndag den 1. oktober kl. 10.30:
Neil Hudson prædiker i kirken,
Imagine Church

Søndag den 29. oktober kl. 10.30:
Reformations-festgudstjeneste ved
sognepræst Anders Kobbersmed

Søndag den 1. oktober kl. 12.00:
Neil Hudson underviser i Krypten,
Imagine Church, tilmelding til frokost til
Christianskirkens kontor, tlf. 8616 9464,
kontor@christianskirken.dk

Søndag den 29. oktober kl. 17.00:
Familiekoncert om Luther med Sigurd
Barrett. Pris 120 kr for voksne, børn
under 18 år gratis. Billetter til voksne og
gratisbilletter til børn fås på biletto.dk

Tirsdag den 3. oktober kl. 19.30:
Kirkeaften med professor, dr. theol. Kurt
Larsen, i Krypten: Ti ting, du ikke vidste
om Luther, fri entre, kaffe kan købes

Fredag den 10. – søndag 12. november:
Menighedslejr med den lutherske
reformation som tema

Torsdag den 12. oktober kl. 19.30:
”Til kamp med ordet.” Skuespil i kirken
ved skuespiller Kasper Koch, fri entre

