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BLOG

Et PASSIONERET liv
Jeg brænder for at spille teater. Jeg
føler mig måske allermest i live, når
tæppet går og rampelysets varme
stråler rammer mig. Jeg ved, at der
sidder 40, 100 eller 1000 mennesker.
De kigger på mig og forventer at
blive underholdt, at blive rørt. Og at
jeg leverer varen, men det er glemt i
øjeblikket.
Jeg ser kun scenen og mine medspillere, og jeg er nærmest i en anden
verden. Alene tanken om det gør, at
jeg næsten ikke kan lade være med at
smile. Det varmer og det gør godt. Og
samtidig er der bagsiden af medaljen.
Det gør faktisk lidt ondt, at jeg ikke
længere kan gøre det helt så meget,
som jeg gerne ville. Men der er bare
nye ting i mit liv, jeg brænder endnu
mere for: at være far og ægtefælle og
at være præst på Christiansbjerg for
eksempel.
Der er varmen og glæden over, når
det sker, men der er også smerten
og længslen, når det ikke sker. Et
andet ord for det samme: Passion.
Det samme ord, som betyder den
længselsfulde lyst og forkærlighed for
noget, kan også dække over betydningen stor lidelse. Tilsyneladende
modsætninger, men alligevel så nært
beslægtede.

Vi har faktisk flere eksempler fra
Bibelen på, at passion ikke er kommet til mennesket ud af den blå luft.
I det Gamle Testamente siger Gud
om sig selv: ’Jeg er en lidenskabelig
Gud,’ og at han brænder af nidkærhed
for menneskets byer. I det Nye Testamente ser vi bl.a. Jesus græde og
blive oprørt ved en vens grav. Gud er
åbenbart passioneret, og han brænder
for menneskers velbefindende.

Passion kan gøre brændende ondt på
os. Når det, vi så inderligt ønsker, ikke
sker. Og vi kan have lyst til at droppe
passionen, så vi ikke bliver skuffede
igen. Men hvad er alternativet? Er et liv
uden passion - uden den dybe kældertur og den fantastiske himmelflugt
– ikke kun den halve pakke? Er det ikke
dér, hvor vi investerer noget, dér, hvor
vi risikerer, at noget mislykkes og sårer
os, eller dér, hvor vi elsker. Er det ikke
dér, at vi allermest mærker, at vi lever?

Er et liv uden passion
– uden den dybe kældertur og
den fantastiske himmelflugt
– ikke kun den halve pakke?
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INTERVIEW VED
JES CHRISTIANSEN
jes.christiansen@christianskirken.dk

Under en gudstjeneste i Christianskirken i januar tonede sognets nye præst,
Anders Møberg, frem på lærredet i
en video og fortalte i passionerede
vendinger om et af sine projekter i
Etiopien. Siden 2012 har Anders været
ansat i missionsselskabet Promissio som teologisk rådgiver i Mekane
Yesus Kirken i Etiopien. Indtil sommer
har han orlov fra sin nye stilling som
sognepræst for at færdiggøre arbejdet
i Etiopien. På videoen fortalte Anders
om et projekt, som Christianskirken
støtter ved indsamlinger en søndag om
måneden i foråret 2017.

for menigheder
i Etiopien
”Addis Ababa vokser kraftigt i disse år.
Der er lige nu 5 mio. indbyggere, men
tallet vil over de næste 10-15 år stige
til op mod 10 mio. indbyggere. Det
øger behovet for nye kirker i de nye
bydele,” siger Anders Møberg.
Passionerede evangelister
I projektet ”Jesus til nye bydele” samles 10 evangelister hver anden uge på
stiftskontoret til erfaringsudveksling
og undervisning. Anders fortæller:
”Evangelisterne er meget passionerede og dybt engagerede i arbejdet.
Jeg oplever en stor frimodighed til at
dele kirkens budskab lokalt, så nye
menigheder vokser frem.”

Kirken bringer ikke blot mad og undervisning
til folk, men også håb. Evangeliet om
Jesus Kristus betyder et evigt håb
for mennesker, så de får mod
på forandring her og nu
Vi støtter en lokal kirkemedarbejder –
en evangelist - som arbejder med at
danne en ny menighed i en af de nye
bydele af hovedstaden Addis Ababa.
Evangelisten er tilknyttet et projekt,
som hedder ”Jesus til nye bydele.”
Anders er konsulent for projektet.
Kirken ud til nye bydele
Interviewet med Anders foregik via
en Skype-forbindelse. Selvom der er
udfald og støj på forbindelsen kan
man klart mærke Anders’ passion for
arbejdet:
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”Af og til møder evangelisterne
modstand fra muslimer og ortodokse
kristne, der chikanerer arbejdet.
De er ikke interesserede i, at evangeliske kristne lejer lokaler til at holde
gudstjenester i”, siger Anders. ”Men
evangelisterne klarer opgaverne ganske godt alligevel.”
Vigtige udviklingsprogrammer
Anders Møberg er optaget af den model,
hvor Mekane Yesus Kirken sender en
medarbejder ud til et lokalt område,
og hvor der efterfølgende dannes en
menighed ud fra dennes arbejde.

”Det er i årtier sket i landområder, hvor
budskabet om Jesus aldrig har været
forkyndt. Nu er vi begyndt at anvende
den aktivt i storbyen. Der er 8.000
Mekane Yesus menigheder i Etiopien,
men kun 50 i Addis Ababa,” siger
Anders og fortsætter ”Derfor har kirken en stor opgave, når mange flytter
fra land til by, og når de store byer
derfor vokser med stor hast.”
Går til kirken – eller medicinmanden
Medlemstallet i Mekane Yesus Kirken
vokser kraftigt i disse år. I 2015 var
der til eksempel 7,6 millioner medlemmer. I 2016 nåede tallet op på 8,3
millioner. Samtidig med at etiopierne
kan være muslimer eller kristne, så
kan de også være præget af traditionel etiopisk religion.
”Den lokale medicimand kan have
temmelig stor indflydelse, fordi mange
er bange for medicinmandens magt,”
fortæller Anders Møberg.
”Her kan Mekane Yesus Kirken være
med til at sætte mennesker fri fra traditionelle magtstrukturer i samfundet,
som holder folk nede. Kirken bringer
ikke blot mad og undervisning til folk,
men også et håb. Evangeliet om Jesus
Kristus betyder et evigt håb for mennesker, så de får mod på forandring
her og nu. Det giver dem en tro på, at
Gud vil gribe ind og hjælpe dem til et
godt liv,” opsummerer Anders til sidst
og slutter:
”Det har været min store glæde at få
lov at være en del af Mekane Yesus
Kirkens mission i de år, jeg har været i
Etiopien.”
Anders Møberg sender de bedste
hilsener til alle i Christians sogn.

Hovedstaden Addis Ababa
vokser kraftigt i disse år.
Det øger behovet for
nye kirker

Anders Møberg
40 år
Teolog fra Aarhus
Universitet 2005
Teologisk rådgiver i Addis
Ababa, Etiopien, siden 2012,
udsendt af Promissio
Indsat som sognepræst i
Christianskirken, juni 2016
Orlov til at færdiggøre
arbejdet i Etiopien
1. september 2016 –
15. august 2017
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INTERVIEW VED
SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

TO OM PASSION PÅ
Henrik Gaarde
Børne- og ungemedarbejder i den boligsociale helhedsplan 2014-2017 i
Vandtårnsområdet (Kalmargade, Reginehøj, Vorrevangen)
Christianskirken samarbejder med de boligsociale medarbejdere om bl.a.
”Kalmargade ugen” – i år i uge 20 – hvor kirken arrangerer fællesspisning,
leg med børnene m.m.
Se mere på vandtaarnsomraadet.dk

Det handler om at få øje på, hvilke
ressourcer et menneske har
Henrik er 53 år og er boligsocial medarbejder i Kalmargade, Reginehøj og Vorrevangen. Hans målgruppe er børn
og unge, der bor i området. Han har adskillige projekter,
bl.a. et omfattende arbejde med lektiecaféer:
”Egentlig var det nok tænkt, at jeg i højere grad deltog i
de mange forskellige aktiviteter. Men vi blev overraskede
over, at arbejdet var langt mere omfangsrigt end forventet. Derfor er min rolle mere at koordinere projekterne,
pleje og finde nye samarbejdspartnere og få tingene til
at køre og til at ske. Så der kan være nogle gode tilbud til
børnene og de unge.
Samtidig er det vigtigt, at jeg viser mig indimellem, hvor
aktiviteterne finder sted – og dermed har en finger på
pulsen. Her møder jeg også børn og unge, som bl.a. af kulturelle årsager ikke benytter de tilbud, der er i de eksisterende fritidsklubber: Sport, spejder m.m. Så forsøger jeg at
få flere til at benytte sig af dem, gerne via fritidspas.”
Hvordan er du i mødet med mennesker?
”Jeg vil gerne bare selv være den, jeg er. Og lade det andet menneske være den, det er. Jeg er en uformel type, og
det er jeg også i min tilgang til andre mennesker.
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Det kan afmontere nogle af de fordomme, der kan være
til systemet.
Jeg ser sådan på mine medmennesker: Alle har nogle
ressourcer – noget, de kan bidrage med. Jeg bryder mig
ikke om udtrykket ”ressourcesvage”. Det handler om at få
øje på, hvilke ressourcer et menneske har – og lede efter
hvordan de kan komme i spil? Nogle af de ressourcer,
vi har, er tilpasset den kultur, vi er opvokset i. Der skal
somme tider noget hjælp til at finde ind på den rette
hylde.”
Hvordan måler du dine successer?
”Vi kører mange små og større projekter, hvor vi
selvfølgelig gerne vil have bred opbakning og et stort
fremmøde. Det sker ikke altid. Vi kan f.eks. håbe, at der
kommer 30 til et arrangement, og så kommer der kun 3.
Så kunne man godt sige, at det var en mega-fiasko. Men
man kan også vende den om og sige: de 3, der kom, de
fik noget ud af det. Hele produktet eller effekten af sådan
en helhedsplan vil vi først se om nogle år. Derfor er det
vigtigt, at man også får nogle af de små successer.
F.eks. at hjælpe en ung med at få et fritidsjob. Måske er
dét lille fritidsjob enormt afgørende for, at det menneske
får et godt arbejdsliv på langt sigt.”

CHRISTIANSBJERG
Anne-Marie Moegaard Norre

Leder af Menighedsbørnehaven, Arendalsvej
Menighedsbørnehaven blev oprettet af Christianskirken for ca. 65 år
siden og bygger på kristne og almenmenneskelige værdier
Christianskirken har tre pladser i dagtilbuddets bestyrelse.

Jeg vil gerne skabe helheder
for børnene
Mie på 56 år er leder af Menighedsbørnehaven i Christians
Sogn. Børnehaven ligger i en villa på Arendalsvej. Normeringen er på 33 børn. ”Vi har fuldt hus, så det er dejligt.
Børnehaven blev startet op af kirken for ca. 65 år siden.
Man havde et ønske om at hjælpe enlige kvinder, der var
socialt belastede. Vi er blevet i huset og målgruppen har
ændret sig, men der er stadig et ønske om at støtte op om
de familier, vi har repræsenteret i huset.”
Det handler jo meget om at sikre, at der er et fundament
for det gode børneliv. Det består af tryghed, nærvær og
omsorg.
Tryghed – nærvær – omsorg – har I det på rygraden,
eller skal det organiseres?
”Både-og. Noget har man med i bagagen, noget kan man
organisere. For at tage hånd om børnene skal man have
omsorg for sit personale. Det er f.eks. vigtigt, at der er styr
på deres arbejdssituation. De skal have tryghed i deres
ansættelse. Så kan man bedre give den en skalle på en
travl dag.”

Hvad brænder du for?
”Jeg vil gerne skabe helheder. Vi skal skabe nogle hele
liv for børnene. Jeg prøver at aflæse dem, og der hvor jeg
ser, det halter, forsøger jeg at gøre en ekstra indsats. Jeg
brænder nemlig for at se børn - og familier – der trives.
Jeg vil gerne hjælpe børnene med at se deres eget liv
som en helhed og ikke brudstykker af hjemmet – institutionen – fritidsinteresser. Derfor arbejder vi med at
skabe overgange mellem hjem og børnehave. F.eks. har
vi legetøjsdag en dag om ugen. Det at få lov at tage noget
legetøj med hjemmefra kan skabe overgang og sammenhæng. Barnet får lov at fortælle om dets liv og dets
oplevelser mellem de to rammer.”
Hvordan er du i mødet med mennesker?
”Jeg har et roligt temperament, nogle gange lidt for roligt,
tror jeg. Jeg tænker meget positivt, også når der opstår
frustrationer eller problemer. Det her må vi kunne finde
en løsning på. Jeg møder børn og familier der, hvor de er,
og tilgår dem med en positiv indstilling og synsvinkel. Jeg
synes, det danner ringe i vandet med denne tilgang. Vi
skal behandle hinanden med respekt og værdighed. Det
kommer vi længst med.”

7

Nye
medarbejdere
Fem skarpe til Jacob Frost

Ny kirketjener

Fem skarpe til Ellen Lisdorf Liebach

Ny administrativ medarb./kordegn

Før læste du til bygningskonstruktør og er nu
kirketjener. Hvorfor?
Studiet var ikke lige mig. Jeg er uddannet tømrer, men
ville gerne finde noget mindre fysisk krævende. Det
første opslag jeg så var dette job. Det lød spændende,
og jeg kom i forvejen i kirken. Og det var en god måde
at bruge min håndværksmæssige baggrund på.

I Christianskirken bruger vi frivillige kordegne ved
gudstjenesten, så du må have andre opgaver!
Mine typiske opgaver er registrering af fødsler, navne,
bryllupper, begravelser mm. Oplysningerne kommer
digitalt eller telefonisk, derfor møder jeg ikke mange
fra sognet. Men det er en glæde at hjælpe dem, der
kommer.

Din vigtigste funktion som kirketjener?
Kirkerummet skal være klar til de kirkelige handlinger. Præsterne skal være sikre på, at alt er i
orden til den pågældende tjeneste. Samarbejdet
med alle involverede er også vigtigt. Så er der indkøb
og rengøring. Og at være ansigtet udadtil, f.eks. ved
bisættelser og bryllupper, hvor mange måske er i
kirken for første gang.

Hvorfor søgte du stillingen som kordegn?
Jeg var vikar her i to år og glad for mine opgaver.
Jeg søgte også pga. det gode samarbejde, vi har.
Vi er en god flok, der laver mange forskellige ting,
men er gode til at bruge hinanden. Det tætteste
samarbejde har jeg med den daglige leder, Martinus
Nielsen. Vi taler bl.a. om planlægningen af de mange
opgaver. Jeg er også rigtig glad for at sparre med den
kirkebogsførende sognepræst, Carsten Haugaard
Nielsen, om opgaver i forbindelse med personregistrering.

Hvad er du særligt glad for ved arbejdet?
Jeg er glad for arbejdsfællesskabet med de professionelle og frivillige medarbejdere. Det er et alsidigt
job: Det ene øjeblik renser vi toiletter, det næste medvirker vi ved kirkens mange aktiviteter. Jeg er også
glad for at være en del af arbejdet med at opfylde
kirkens vision.
Hvordan har du det med at være en del af
gudstjenesten?
Det går godt. Og det bliver bedre og bedre. Jeg er ikke
vild med at stille mig op foran folk. Men når jeg har
taget min ”uniform” på, sort habit, er det ok f.eks. at
servicere ved nadveren, hvor der hver søndag er 300400 mennesker til alters.
Du har arbejdet mange år i Israel for en kirkelig
organisation og er nu tilbage.
Mit job var bla. at lede volontørernes arbejde, og
arrangere udflugter for dem. Jeg var meget glad for
arbejdet, og mit hjerte banker stadig for Israel.
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Måske er det kommunen – og ikke kirken – der
fremover skal varetage personregistrering. Føler
du dig truet på din fremtid?
Nej, det gør jeg ikke. Der er masser af andre opgaver
her; blandt andet med kommunikationen udadtil, som
er meget vigtig.
Du er ikke så tit til gudstjeneste her. Hvorfor?
Jeg bor i Silkeborg. Men det føles godt at være her til
gudstjeneste. Jeg er stolt over at være med til at lave
kirke her!
Hvilke fritidsinteresser har du?
Jeg synger i et kor med meget forskelligt repertoire.
Vi er 20 kvinder og synger gerne firstemmigt. Jeg
skriver også poesi, med inspiration fra hverdagen.
Jeg håber at kunne udgive noget engang.

Nyt fra
menighedsrådet

AF KASSERER
MARIANNE DUE-HANSEN
marianne@christianskirken.dk

Det nye menighedsråd
Som omtalt i sidste blad var der i efteråret igen
fredsvalg i Christians Sogn, da der kun var
indkommet én liste til valget af de 15 medlemmer.
Rådet konstituerede sig i november 2016 således:
Formand

Mikael Brøgger Madsen

Næstformand		

Lars Thidemann Jensen

Kirkeværge		

Steen Kruse

Kontaktperson		

Jens Jul Jacobsen

Kasserer		

Marianne Due-Hansen

Bageste række:
Børge Boldreel Sørensen, sognepræst Anders Kobbersmed,
medarbejderrepræsentant Jacob Frost.
Midterste række:
Steen Kruse, Marianne Due-Hansen, Anders Isaksen, Søren Seeberg
Sørensen, Joachim Langagergaard.
Forreste række:
Lise-Lotte Plesner, Kamilla Knudsen, Maria Møller Knudsen,
Maibritt Lysgaard Pedersen, Mikael Brøgger Madsen, Jens Jul Jacobsen,
Tove Dahl Andreasen.
Ikke på billedet:
Asger Christen Højlund, Lars Thidemann Jensen, sognepræst Carsten
Haugaard Nielsen, vikarierende sognepræst Thomas Kofoed Nedergaard,
hjælpepræst Ulrik Becker Nissen.

Christiansgårdens om- og tilbygning
Processen for om- og tilbygning af sognegården bag
kirken, Christiansgården, går fremad. Domprovstiet
og stiftet har nu godkendt projektet, som er udarbejdet af arkitektfirmaet Frost Larsen. Nu venter licitationsfasen forud for selve byggeriet, som forventes
igangsat i forsommeren 2017.
Formentlig står byggeriet færdigt før konfirmationerne i 2018. Der er allerede nu lejet en skurvogn
for at dække det aktuelle behov for lokaler.
Den benyttes som kontorer til to af præsterne,
Anders Kobbersmed og Thomas Kofoed Nedergaard.
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mere mellem

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

KOLD eller VARM
Gid du var kold eller varm! Sådan står
der et sted i Bibelen i et brev til en
menighed. Og der fortsættes: Men nu,
da du er lunken, vil jeg udspy dig af min
mund.

har med at gøre? I vores arbejde, vores
familie, vores venner? Eller er vi mest i
det felt, der er midt imellem? - i stedet
for. Det lunkne felt.

Jesu liv er en stadig udfordring.
Det udfordrer os til lidenskab.
Til ikke at være i det ligegyldige,
lunkne felt. Men til at se på hver
dag som en unik mulighed
Der er ikke noget værre end en kop
lunkent vand. At drikke et glas koldt
vand kan være som at få livet igen. At
drikke en kop varmt vand som kaffe,
the eller kakao er også godt. Men en
kop lunkent vand? Den har man mest
lyst til at spytte ud igen.
Gid du var kold eller varm! Er vi kolde
eller varme? Er vi engagerede i det, vi

Når man læser historien om Jesus,
hører man om én, der altid var engageret i de mennesker, han mødte. Uanset hvem de var, gik de ikke upåvirket
fra mødet med ham. Han hjalp mest
dem, ingen andre ville røre en finger
for. Alle dem, der ikke passede ind i
samfundets snævre normer.

…og jord
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Jesus havde lidenskab. Hans liv viste,
at lidenskab og lidelse hører sammen.
For Jesu lidenskab for mennesker
endte på et kors. Der gav han sig
selv for alle mennesker. Der viste
kærligheden sin største lidenskab: At
dø for andre.
Jesu liv er en stadig udfordring. Det
udfordrer os til lidenskab. Til ikke at
være i det ligegyldige, lunkne felt.
Men til at se på hver dag som en unik
mulighed. Jesu liv udfordrer os til at
glæde os over alle de små ting. Dem,
der i virkeligheden betyder alt: Solen
der står op, og de mennesker der er
omkring os. Fortællingen om ham
stiller spørgsmålet: Ser du på andre
med et ærligt og kærligt blik, som han
gjorde? Og den prikker også til vores
magelighed: Lidenskab for livet og for
andre må også godt koste noget!
Og når vi så bliver trætte. Eller ikke
magter det hele. Så tror vi, at Jesu
lidenskab for mennesker rækker helt
ned til os. Den løfter os og lader os
være de små, der tager imod Guds
kærlighed.

Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken
GUDSTJENESTE OG SPAGHETTI
FOR SMÅBØRNSFAMILIER
Velkommen til spaghettigudstjeneste
på flg. datoer:
29. marts
26. april
31. maj.

SOMMERLEJR for børn og unge
Kirkens sommerlejr, Oddesundlejren, afholdes i år den 1.-7. juli.
Børn i alderen 6-14 år er deltagere.
Hvis du er ældre, kan du være med som ungleder.
Lejrchef Aksel Christensen, 2012 4093 | aksel.christensen@gmail.com
Se mere på christianskirken.dk

Der er drop-in og leg fra kl. 16.00.
Gudstjenesten begynder kl. 17.00.
Derefter får vi alle pasta og kødsovs
i Krypten.

SALMESANG FOR BABYER
Et nyt hold med babysalmesang begynder
onsdag den 19. april kl. 10.30 i kirkerummet. Babyer fra 2-8 måneder er velkomne
sammen med deres mor.

Oplev meget mere...
i Christianskirkens klubber for børn! Der er børneklub, juniorklub,
spejdere, FDFere og småbørns-familier, der besøger sognets plejehjem.

Tilmelding skal ske til sognemedhjælper
Maria Due Pedersen på:

Hver søndag er der børnekirke under gudstjenesten kl. 10.30.

maria@christianskirken.dk

Se mere på christianskirken.dk

GUDSTJENESTER FOR SMÅ OG STORE
Søndag den 9. april kl. 11.00
inviteres alle til en familievenlig gudstjeneste med fokus på
påskens begivenheder.

Søndag den 21. maj kl. 11.00
er der familiegudstjeneste, som
markerer afslutning på ”Kirken og
Kalmargade,” i år i uge 20.
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Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken
HVORDAN PÅVIRKER
OPVÆKSTEN
PARFORHOLDET?

Er der overhovedet
håb for Mellemøsten?

Servicetjek på parforholdet,
onsdag den 14. juni
kl. 19.00-21.30
i Christianskirkens krypt.

Kirkeaften, onsdag den 26. april kl. 19.30

Når vi indgår i parforhold, har vi forskellige
erfaringer med os i bagagen. Vi kommer fra
familier, hvor vi på forskellig vis har oplevet vores
forældre håndtere udfordringer i livet. Måske
gentager vi nogle uheldige mønstre, vi har med
os hjemmefra, og kan være bekymrede for den
rollemodel, vi er som par eller måske bliver for
vores børn.
Pris: 50 kr. pr. par, tilmelding senest den 12. juni
til kontor@christianskirken.dk eller 8616 9464

FROKOSTklubben
Frokostklubben er et nyt fællesskab for
mandlige efterlønnere og pensionister i
Christians Sogn.

Velkommen til to timer hvor vi nyder hinandens
selskab, synger en sang, spiser en let frokost,
drikker en kop kaffe og modtager et oplæg ved
en gæst udefra.

Krig, undertrykkelse og flugt er en realitet for hundredtusindvis af mennesker
i det konfliktramte Mellemøsten. Men dér er det den kristne TV station, SAT-7s,
mission at sprede håb, at støtte de kristne og arbejde på en bedre fremtid
gennem kristent tv og skoleprogrammer.
Bliv klogere på en verdensdel i flammer, når Mette og Claus Swartz Andersen,
der er udsendt af Mission Afrika til SAT-7, fortæller om Mellemøstens udfordringer og om SAT-7s arbejde i Christianskirkens krypt
Kaffen koster 20 kr.

GØR EN VERDEN
TIL FORSKEL
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
søndag den 12. marts kl. 12.00
Det tager kun tre timer af din forårssøndag at samle ind – men det gør en verden
til forskel for mennesker, der intet har i dag. Når du går en rute kan Folkekirkens
Nødhjælp give:

Fem familier en køkkenhave, der sikrer
mad og indtægt

Pris: 50 kr.
Første gang er:
Torsdag den 30. marts 2017

25 mennesker midlertidigt husly efter
en katastrofe

Kl. 11.00-13.00 i Christiansgården
Tilmeld dig til Peter Worm Madsen,
peter@christianskirken.dk, 4172 7108.
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30 flygtningebørn næringsrig mad i en måned

Meld dig som indsamler til kontor@christianskirken.dk eller
tlf.: 8616 9464 og brug et par timer i en god sags tjeneste!

TIRSDAGSKLUBBERNE
Stedet hvor man mødes, hvis man er pensionist, efterlønner
eller bare har lyst til et par hyggelige timer sammen med andre.
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
7. marts. Bag om kartoflen
Museumsinspektør Irene Helvik,
Gl. Estrup Landsbrugsmuseum vil
fortælle om kartoflens historie i
Danmark
21. marts. Hospitalspræsten
Hospitalspræst Steen Bonde Christensens arbejde er et møde med kriser,
angst, magtesløshed og håbløshed
4. april. I praktik i Tanzania
Lærerstuderende Maria Vieland viser
billeder og fortæller om et spændende
studieophold
18. april. Hvordan det begyndte
Ruth Andersen fortæller om livet som
præstekone i 60´erne og 70´erne, og
arbejdet med genbrugsbutikker sammen med sognepræst Herluf Andersen
2. maj. 90 års jubilæum
Vi fejrer ”Tirsdagsklubben i Krypten”s
90 års jubilæum med frokost, sang og
taler kl. 12.00-15.00. Benno Blæsild
vil fortælle om, hvordan Aarhus blev
Danmarks næststørste by, og hvordan
husene på bakken blev til Christiansbjerg med egen kirke. Kom og fortæl
om dine minder herfra

Tirsdagsklubben, Skrydstrupvej 4
Leder: Sognemedhjælper Janne Dahl,
tlf. 4172 7101
14. marts. Musikalske livshistorier
Nanna Højlund vil fortælle om, at
musik kan skabe kontakt til en tabt
erindring og livsglæde hos ældre
28. marts. Lys bag døden
Præst Kirsten Mørch, Mikkelsbakke
refugie på Mors, havde hjertestop
under en operation i 11 min.
Her oplevede hun en række skønne og
ubegribelige ting, bl.a. så og talte hun
med Jesus
11. april. Så er der lækker frokost
Vi mødes kl. 11.30 og spiser og hygger
os med hinanden til kl. 14.00. Martinus
Nielsen, menighedskoordinator i Christianskirken fortæller nyt fra kirken. Tag
gerne din nabo med ind til et hyggeligt
fællesskab. Frokosten koster 40 kr.

På gensyn til Christianskirkens
forårsmarked
lørdag den 11. marts kl. 10.00-16.00
Køb en dekoration, spil i boder, tombolaer
eller amerikansk lotteri. Køb vafler eller
spis din frokost. Stort loppemarked for
børn og voksne. Besøg cykelværkstedet
eller få bilen vasket.
Overskuddet går til Menighedsplejen i
Christians Sogn.

FÅ HJÆLP - ELLER GIV
HJÆLP TIL ANDRE!
Den 4. marts, 8. april, 6. maj og 10. juni
går vi ud i ”Til Tjeneste” og hjælper folk i
sognet med praktiske opgaver.
Kontakt diakonimedarbejder Peter Worm
Madsen, peter@christianskirken.dk eller
4172 7108, hvis du har brug for hjælp –
eller vil give din arbejdskraft!

25. april. Hokos Pokus
Tro og overtro, mystik og trylleri er
nogle af stikordene, når Menighedsfakultetets leder, Thomas Bjerg
fortæller og tryller for os
16. maj.
Udflugt til et spændende sted,
nærmere info følger

16. maj
Udflugt til et spændende sted,
nærmere info følger

SOMMERCAFÉ

OPLEV MERE

Der er sommerferie i Christianskirkens tirsdagsklubber, men vi vil
gerne invitere til fire caféeftermiddage i løbet af sommeren.

Se mere på christianskirken.dk
og flyers i kirkens våbenhuse.

Vi mødes til kaffe, hyggesnak,
sang, og hvad vi ellers har på
hjerte 23. maj, 13. juni, 11. juli,
og 22. august kl. 14.30-16.00
i Christianskirkens krypt.

Der er mange flere foredrag
og arrangementer i Christianskirkens netværksgrupper.

FORÅRSmarked

SMAG PÅ PÅSKEN

Påskemåltid skærtorsdag den 13. april
kl. 16.30 i Christianskirkens krypt.
Vi vil med vores sanser – primært smagssansen – fordybe os i påskens oprindelse
og betydning.
Pris: 75 kroner pr. voksen og 45 kroner
pr. barn.
Tilmelding til Peter Worm Madsen,
peter@christianskirken.dk eller
4172 7108, senest fredag 7. april.
Måltidet ligger forud for
aftengudstjenesten kl. 19.30.
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GUDSTJENESTER
Ved alle gudstjenester kl. 9.00 er der skriftemål kl. 8.45.
Find søndagens prædikentekster på bibelselskabet.dk

Marts

2. påskedag
Thomas Kofoed Nedergaard
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

23.
9.00
10.30

1. s. e. påske
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

5.

1.s. i fasten

9.00
10.30
16.00

Carsten Haugaard Nielsen
Thomas Kofoed Nedergaard
Rytmisk gudstjeneste,
Thomas Kofoed Nedergaard

12.
9.00
10.30

2.s. i fasten
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

26.
17.00

Spaghettigudstjeneste,
drop-in fra 16.00
Thomas Kofoed Nedergaard

19.
9.00
10.30

3.s. i fasten
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

29.
10.30

Konfirmation
Anders Kobbersmed

26.
9.00
10.30

Midfaste søndag
Anders Kobbersmed
Ulrik Nissen

30.
9.00
10.30

2. s. e. påske
Thomas Kofoed Nedergaard
Anders Kobbersmed

29.

Spaghettigudstjeneste,
drop-in fra 16.00
Carsten Haugaard Nielsen

17.00

April
2.
9.00
10.30
16.00

9.
9.00
11.00

14

17.
10.30
15.00

Mariæ bebudelsesdag
Thomas Kofoed Nedergaard
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed
Palmesøndag
Carsten Haugaard Nielsen
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed

13.
10.30
19.00

Skærtorsdag
Thomas Kofoed Nedergaard
Thomas Kofoed Nedergaard

14.
10.30

Langfredag
Anders Kobbersmed

16.
9.00
10.30

Påskedag
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

CHRISTIANSKIRKEN MARTS/JUNI 2017

Maj
6.
10.30

Konfirmation
Thomas Kofoed Nedergaard

7.
9.00
10.30
16.00

3. s. e. påske
Thomas Kofoed Nedergaard
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

12.
9.00
11.00

Store bededag
Anders Kobbersmed
Konfirmation, Carsten 		
Haugaard Nielsen

14.
9.00
10.30

4. s. e. påske
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

21.
9.00
11.00

5. s. e. påske
Anders Kobbersmed
Familiegudstjeneste,
Thomas Kofoed Nedergaard

25.
10.30

Kristi himmelfartsdag
Carsten Haugaard Nielsen

28.
9.00
10.30

6. s. e. påske
Carsten Haugaard Nielsen
Thomas Kofoed Nedergaard

31.

Spaghettigudstjeneste,
drop-in fra 16.00
Anders Kobbersmed

17.00

Juni
4.
9.00
10.30
16.00

Pinsedag
Thomas Kofoed Nedergaard
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

5.
10.30

2. pinsedag
Thomas Kofoed Nedergaard

11.
9.00
10.30

Trinitatis søndag
Thomas Kofoed Nedergaard
Carsten Haugaard Nielsen

18.
9.00
10.30
15.00

1. s. e. trinitatis
Anders Kobbersmed
Thomas Kofoed Nedergaard
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

25.
9.00
10.30

2. s. e. trinitatis
Birgitte Graakjær Hjort
Carsten Haugaard Nielsen

Juli
2.
9.00
10.30

3.s.e. trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

ENGLISH SERVICES
Translation into English at services at
10.30, every Sunday.
Worship in English:
see our website christianskirken.dk

GUDSTJENESTER

KONCERTER

på plejehjemmene

ABILDGÅRDEN

STUMFILM MED
ORGELMUSIK

Gudstjeneste kl. 14.00. Der er nadver hver gang
14. marts

Anders Kobbersmed

28. marts

Thomas Kofoed Nedergaard

11. april		

Anders Kobbersmed

25. april		

Carsten Haugaard Nielsen

9. maj		

Thomas Kofoed Nedergaard

23. maj		

Anders Kobbersmed

13. juni		

Thomas Kofoed Nedergaard

27. juni		

Carsten Haugaard Nielsen

Stumfilmen af Carl Th. Dreyer:
”Jeanne d´Arc” akkompagneres på orgel
af Martin Hjalmar Nielsen
torsdag den 23. marts kl. 19.30
Ensemblet Götterfunken og et kor
sammensat til lejligheden optræder.

SWINGENDE

GOSPEL!

BJERGGÅRDEN
Gudstjeneste kl. 14.15 Der er nadver hver gang
7. marts

Thomas Kofoed Nedergaard

4. april 		

Anders Kobbersmed

2. maj		

Thomas Kofoed Nedergaard

6. juni		

Carsten Haugaard Nielsen

20 års jubilæumskoncert med The Gospel Voices
søndag den 23. april kl. 19.30
The Gospel Voices blev grundlagt i 1997 og holder deres
20 års jubilæumskoncert i Christianskirken. Fødderne er
solidt plantet i den amerikanske nutidige gospeltradition.
Under ledelse af Jeanette Bonde synger koret sprudlende
og livsbekræftende gospel
Billetter af 100 kr. kan købes på place2book.com

Statistik 2016
Kirkegængere:			

		

32.291

Altergæster:			

		

21.955

Indsamlet: 					 207.401
Dåb/fremstilling: 		

		

74

Vielser og kirkelige velsignelser:			

17

Konfirmerede: 					

57

Fødte i sognet:					

208

Døde i sognet: 					
- heraf bisat/begravet
ved en præst fra folkekirken:			

99
86

SAXOFONTRIO

Koncert med Trio Callisto torsdag den 4. maj kl. 19.30
Trio Callisto er en trio med to saxofoner og klaver.
Det er ikke så tit, man hører klassisk musik med saxofon.
Det er en skam. Saxofonen er, med sin store, runde lyd,
et fantastisk instrument i en kirke.
Den 4. maj, befrielsesaftenen, bliver der mulighed
for at høre disse tre meget dygtige musikere i
Christianskirken med et publikumsvenligt klassisk
program (bl.a. med Dvorak og Bach).
Entré 50 kr
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Oplev Jesu

PASSION i påsken!

Palmesøndag den 9. april
Jesus rider på et æsel ind i Jerusalem.
Folkeskaren tiljubler ham som deres
konge.
Kl. 9.00
Kl. 11.00

Gudstjeneste
Familiegudstjeneste

Skærtorsdag den 13. april
Jesus indstifter nadveren skærtorsdag
aften under det jødiske påskemåltid.
Kl. 10.30
Gudstjeneste
Kl. 16.30
Smag på påsken!
Påskemåltid, se mere s. 13
Kl. 19.30
Aftengudstjeneste
I slutningen af gudstjenesten
skærtorsdag tømmes alteret.
Langfredag den 14. april
Jesus tages til fange, dømmes og
henrettes på et kors.
Alteret er tomt og flaget er på halv.
Kl. 10.30

Gudstjeneste

Påskedag den 16. april
Kvinder går ud til graven for at salve
Jesu lig. Men graven er tom, og en engel
siger, at Jesus er opstået fra de døde.
Kirken er klædt på til fest med et væld
af påskeliljer.
Kl. 9.00
Kl. 10.30

Festgudstjeneste
Festgudstjeneste

Gudstjenesten indledes med en procession med kirkens kors og nadverens
brød og vin. Det placeres igen på alteret
og lysene tændes som tegn på opstandelsen.
2. påskedag den 17. april
To disciple går til landsbyen Emmaus og
møder den opstandne Jesus.
Kl. 10.30
kl. 15.00

Gudstjeneste
Eftermiddagsgudstjeneste

