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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.

Lad værdi blive til handling!
Enhver virksomhed med respekt
for sig selv har arbejdet med, hvilke
værdier der kendetegner den. Aarhus
Kommune har f.eks. vedtaget nogle
værdier. Personalepolitikken i hele
kommunen bygger på værdierne: Troværdighed, respekt og engagement.
Samspilsværdier
Også i Christianskirken har medarbejdere og menighedsråd arbejdet
med, hvilke samspilsværdier der skal
kendetegne vores arbejdsmiljø og den
måde, vi møder andre på. Vi ønsker,
at følgende værdier går igennem alt
det, vi gør: Åbenhed, respekt, omsorg
og engagement. Vi arbejder med
værdierne ved f.eks. at måle på, om
vores møder afspejler dem.

Hvad er de kristne værdier – og hvor
overlapper de almene værdier?
Men én ting er at arbejde med værdier som et ledelses-instrument. Et
andet spørgsmål er: Findes der nogle
særlige kristne værdier? Og hvad er
overlappet mellem de kristne værdier
og de mere almene værdier, så det
her vil give god mening, at kirken
arbejder sammen med andre? Et
værdi-ladet ord i kommunerne lige nu
er ordet “samskabelse”. Kommunerne
vil gerne arbejde sammen med andre,
især på det sociale område. Her har
bl.a. Aarhus kommune fået øje på
kirkerne. Det bliver spændende at
følge, hvordan det udvikler sig.

“Vi vil gerne udfordre til, at man
selv overvejer sine værdier,
spejler dem i den kristne tro
og handler på dem.”

Læs bladet!
Vi vil med dette blad tale om værdier. Vi vil også spørge: Hvordan får
de kristne værdier ”krop,” så de
bliver mere end store ord? Så de
bliver til handling? Elsk din næste!,
lyder bladets tema. Og ingen tvivl:
Næstekærlighed er en af kirkens vigtigste værdier. Tilgivelse kunne også
nævnes. Og venlighed.
For at perspektivere det har vi interviewet nogle fra vidt forskellige
grupper. Én, der er engageret i Venligboerne, og en gruppe unge fra Indre
Mission, der laver mad til trængte
familier. Vi vil gerne undersøge:
Hvordan udlever forskellige mennesker deres værdier? Dermed tager vi
ikke stilling til hverken Venligboerne
eller unge fra Indre mission – det
overlader vi til læserne.
Men ingen tvivl om det: Vi vil gerne
udfordre til, at man selv overvejer
sine værdier, spejler dem i den kristne
tro og handler på dem.
Velkommen til et værdi-ladet blad
om næstekærlighed! Og mest af alt
til at blive udfordret af titlen: Elsk din
næste!
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Vær venlig i mødet med andre
AF KOMMUNIKATIONSRÅDGIVER
BRIAN P. ØRNBØL
AARHUS DOMPROVSTI

Vær nysgerrig, når du
møder mennesker, der er
forskellige fra dig

VÆR VENLIG

Mød forskellighed
med respekt

mod din næste
Da vi talte om denne udgave af kirkebladet og nåede frem til temaet ”Elsk
din næste,” dukkede også tanken om
Venligboerne op hos redaktionen.
Venlighed er jo også en værdi i kristendommen.
Venligboerne har de senere år været
en del i mediernes søgelys, bl.a. fordi
de indsamler penge til at hjælpe
uledsagede flygtningebørn. Ikke
alle synes, det er en god idé. Men
hvad er Venligboerne egentlig for en
størrelse? Er det en bevægelse, der
arbejder ud fra samme værdier som
kristentroen? Eller er Venligboerene
mest en politisk bevægelse?
Vi har sat Venligbo Ina Dulanjani
Dygaard fra det nordlige Aarhus
stævne for at høre hendes beskrivelse af Venligboerne. Ina har været
en del af Venligboerne siden 2015.
Hun har bl.a. taget initiativ til en Venligbo-Café på Godsbanen i Aarhus,
som i begyndelsen mest hjalp enlige
mænd, der havde behov for nogen
at tale med. Senere kom der mere
fokus på at hjælpe folk til at finde
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arbejde. I 2017 måtte caféen lukke i
forbindelse med, at Godsbanen skulle
renoveres.
Kan du fortælle os, hvad
Venligboerne er for en størrelse?
Det er en bevægelse, som har fokus
på at hjælpe - uanset hvem man er,
og hvor man kommer fra. Der sidder
mennesker rundt omkring, som har
det rigtig svært. Her stiller Venligboerne op med alt muligt: mad,
aktiviteter for børn, caféer, undervisning. Venligboerne hjælper alle,
hvor de kan. Her bliver vi nogle gange
misforstået, da nogen tror, at det kun
er flygtninge, vi hjælper. Hjælpen til
flygtninge er faktisk et af de nyeste
tiltag.
Venligboerne er blevet kritiseret for
at være politiske og ikke bare en
bevægelse, der vil hjælpe.
Det bliver jo lidt politisk, fordi det
netop er på dette område, der er sket
så store omvæltninger de senere
år, som kan gøre det rigtigt svært at
være menneske – især, desværre,
hvis man har en anden hudfarve. Jeg
er selv adoptivbarn, og jeg mærker
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også, at vi er blevet mere fremmedfjendske - eller i hvert fald mere
bange og distancerede. Der er flere
fattige i dag - både danske og ikke-danske familier - som ikke engang
har råd til at give deres egne børn
mad. Det ,synes jeg, er totalt unødvendigt.
Synes du, Venligboerne repræsenterer et særligt menneskesyn?
Det, der i hvert fald er særligt, er, at
man ikke skelner mellem, hvem der
kan få støtte og hjælp - og at man
kommer rigtig langt med venlighed
over for sin næste. Den idé kan jeg
godt lide - at vi når længst med venlighed, forståelse og empati. Hvis der
er noget særligt, er det måske denne
tanke om bare at være venlig, og så
se, hvad der udspringer deraf.

rette sted. Gennem tiden har jeg arbejdet med hele verden, og med mange
forskellige religioner. Bl.a. havde jeg
en muslimsk kæreste og undersøgte
islam. I sidste ende er det dog kristendommen, jeg har fundet mig selv i.
Mit religiøse tilhørsforhold har dog
intet at gøre med mit engagement i
Venligboerne.
Hvordan vil du beskrive
Venligboernes menneskesyn?
Det er ikke nødvendigvis
næstekærlighed, vi taler om hos
Venligboerne, men respekt og det
at hjælpe din næste. Det at dele med
andre. Måske er det netop venligheden, respekten og empatien for
din næste, der er fælles for mange
religioner og Venligboernes måde at
møde sine medmennesker på.

Hvordan er dit eget religiøse ståsted
– og hænger det sammen med dit
engagement i Venligboerne?
Jeg er kristen og er blevet mere
troende, end jeg har været før. Jeg er
opdraget rimeligt ateistisk men har i
de senere år fundet fred i at være det
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AF PRAKTIKANT
MARIE LERCHE NYGAARD

MAD TIL

MANGE
Christianskirken har mange
tiltag, hvor man hjælper folk på
Christiansbjerg. Et af dem er
madordning for mennesker med
manglende overskud. Maden
bliver lavet af unge fra missionshuset Bethania på Trøjborg. Efter
at maden er lavet, lægges den i
kirkens fryser. Når der så etableres en madordning, er der et
lager at dele ud af.
Jeg møder de unge fritids-kokke en
mandag aften i Christianskirkens Krypt
for at høre, hvorfor de bruger en aften
om måneden på at lave mad til andre.
Hawaii-gryde til 50 personer
Slæbende på adskillige bæreposer
med store mængder varer fra et
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nærligggende supermarked kommer
fem unge ind i køkkenet i Christianskirkens Krypt, hvor jeg sidder og venter.
Kort tid efter er det hele organiseret,
og samlebåndsarbejdet er i gang til
dagens projekt: Hawaii-gryde til 50
personer. Lærke, Amalie, Eva, Mette og
Anders er alle med i en mindre gruppe,
som de har kaldt ”Hænderne op”.
Gruppen er tilsluttet ungdomsafdelingen i missionshuset Bethania på
Trøjborg.
Til spørgsmålet om, hvorfor de har
kastet sig over dette projekt, svarer
Anders, der er ny i gruppen: ”Det er en
nem måde at gøre en forskel for folk,
der har det sværere end mig. Indre Missions Unge og kirken er ofte noget med
at sidde stille, lytte og snakke, og jeg
ville gerne have diakonien - at hjælpe
andre - ind i mit kristenliv.”
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Vi giver mad til mennesker med
manglende overskud
For Lærke er det muligheden for at
gøre noget andet, end det hun plejer,
der motiverer: ”Det er en god sag. Vi
kan hjælpe mennesker med manglende
overskud - dét er meningsfyldt. Jeg har
tidligere været med i en mindre gruppe,
der fungerede lidt som almindelige aftener i missionshuset med forkyndelse
og samtale, men jeg ville gerne lave
noget anderledes og gøre noget for andre. Det er spændende og inspirerende
at være med til det her.”

snak med beboerne. Men i dag er det
altså mad til mange, der er på menuen
Anika Thorø Møller, der sidste år tog
initiativ til gruppen, kontaktede kirkens
diakonimedarbejder, Peter Worm Madsen. Han kom med en masse forslag
til arbejdsopgaver for gruppen. Til at
begynde med udvalgte de sig madlavningen og besøgene på Malmøgade. I
løbet af efteråret kommer der endnu
en aktivitet for gruppen: At besøge
”Nordbyen” - et forsorgs- og samværstilbud i Aarhus N, hvor psykisk
sårbare kan få hjælp.

Besøg på herberg andre aftener
Gruppen mødes en gang om måneden
for at lave mad til kirkens fryser, og
derudover kommer de også på herberget for unge på Malmøgade. Dér står
aftenerne i stedet på bål, snobrød og

Det hele fryses ned – og deles ud
Da kylling, bacon, løg, gulerødder,
ananas og fløde er sat til at simre i
kirkens store gryder, tilføjer Amalie
med et smil, at det er en god mulighed

”Mens snakken går om dagens gang
med studie, undervisning, læsning
og oplæg, spreder duften af lækker
mad sig i Kryptens køkken. ”
for ikke bare at skulle lave mad til sig
selv: ”Her har vi muligheden for at lave
mad til mange.”

aftensmad. Den fryses ned i portioner
og deles senere ud til mennesker, som
kirkens sociale arbejde har kontakt
med.

Og mens snakken går om dagens gang
med studie, undervisning, læsning og
oplæg, spreder duften af lækker mad
sig i Kryptens køkken. I løbet af et
par timer forvandles indholdet fra de
mange bæreposer til 50 menneskers
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Nyt fra
menighedsrådet

AF SOGNEPRÆST
& DIAKONIMEDARBEJDER
PETER WORM MADSEN
pwm@km.dk

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

FARVEL OG GODDAG I
MEDARBEJDERSTABEN
Efter mere end 10 års godt og pligtopfyldende
arbejde har deltids-kirketjener Inger Klausen valgt
at sige op. Vi vil gerne takke Inger for hendes store
indsats og ønsker hende alt godt fremover.

ELSK DIN NÆSTE –
DET KAN DU GØRE!

Næstekærlighed er en af kristentroens grundlæggende værdier. Men hvordan
kan vi alle være næstekærlige, dér hvor vi er? Diakonimedarbejder og sognepræst Peter Worm Madsen giver her otte bud på, hvad vi alle kan gøre.

Farvel og goddag i menighedsrådet

FOR ALLE

MØD DINE STUDERENDE

SE PÅ DIT NÆROMRÅDE

Da Tove Dahl Andreassen er tiltrådt som medarbejder, er hun samtidig udtrådt af menighedsrådet, da lønnet arbejde i kirken ikke er
foreneligt med at være folkevalgt medlem af rådet.
Vi siger Tove tak for sin indsats i rådet de forløbne to år.

Er der et behov, som alle dine naboer
har, så handl på det - til glæde for alle.
For eksempel: Går døren altid i - til
irritation for alle i opgangen - så køb en
dørstopper.

Vær ikke den kedelige studerende,
men sig ja til fredagsbaren, og vær
med til at skabe fællesskab.

Er der områder, der virker mørke eller
”farlige,” så gå sammen med andre for
at bringe liv og lys over dem, så mørket
forsvinder, og alle kan gå der frit.

FORÅR OG
SKRALDESPAND
Bor du i eget hus på en lille gade, så
invitér de andre naboer til kaffe på
din skraldespand. Du giver kaffe og
kopper. De skal bare komme. Formålet
her er simpel smalltalk og kendskab til
dine naboer.

DEN LOKALE
LEGEPLADS
Er der mange nabofamilier og børn på
den lokale legeplads, så bestem jer for
bevidst at tage derned, og tal med de
andre, mens børnene leger.
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Som ny deltidskirketjener er Tove Dahl Andreasen
ansat pr. 1. oktober. Hun har tidligere arbejdet som
kirketjener, er uddannet i musik og har de senere år
arbejdet med musikundervisning. I Christianskirken
har hun været medlem af menighedsrådet og har
arrangeret sangaftener i Christianskirken. Vi byder
Tove velkommen som medarbejder i kirken.

INDKØB
Nå du går på indkøb, så tænk på at
hjælpe andre: Give en hånd med at nå
den øverste hylde, holde døren til skabet, hvor mælken står, og klassikeren:
at lade ham med tre varer komme
foran dit bjerg af indkøb.

DE ANDERLEDES
Sæt dig ved dét bord eller på det sted,
hvor der i forvejen sidder en flok af
”dem, de andre ikke vil lege med.” Alle
mennesker har lige meget værdi og
skal mødes med kærlighed.
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Stedfortræder for Tove er Henning Maagaard.
Han bydes velkommen til rådets arbejde.

OPSØG DIN NABO!
Danmark er ved at lukke sig om sig
selv, og det må ikke lykkes. Vær derfor
en god nabo, der låner ud til de andre,
hvad du har: Stiger, redskaber osv.
Og tag en snak!
Jeg håber, at du nu er inspireret til at
gå ud af din dør og udfordre dig og din
familie til at elske din næste i hverdagen. Mange har brug for, at du tager
det første skridt.

KIRKE 24SYV

Christianskirken arbejder for tiden med at
udfordre menigheden til at være ”Kirke 24syv”.
Tanken bag dette er, at kirken ikke kun er en
bygning. Kirken er de mennesker, der er tilknyttet kirken. Og her er det vigtigt, at den kristne
tro og de kristne værdier præger os. Ikke kun
om søndagen, men i det hverdagsliv, vi alle har.

Parkering
Den kolde årstid er over os, og man fristes i højere grad til at tage
bilen, når man skal afsted. Så husk at køre i god tid og overholde
gældende parkeringsregler.
Al vaneændring tager tid, og der opfordres stadig til at benytte
parkeringspladsen på sydsiden af Katrinebjergskolen
– indkørsel via Kløvermarksvej.

roll-ups.indd 1

Der er bl.a. opsat bannere i kirken, og præsterne
arbejder bevidst med at prædike om at være
”Kirke24syv.”
Se mere om Kirke24syv på
christianskirken.dk – under ”Det sker.”
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Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken

AF SOGNEPRÆST
ANDERS KOBBERSMED
chn@km.dk

mere mellem

SPAGHETTIGUDSTJENESTER

himmel&jord

28. november; 30. januar; 27. februar

næste!
DU SKAL ELSKE DIN

Hvad kendetegner kristendommen?
Altså det handler om en Gud, et barn
i en stald, et kors, en tom grav og
noget med dåb. Det er noget af det, vi
i trosbekendelsen siger, at vi tror på.
Men hvis jeg blev bedt om at komme
med et par bud på nærmere kendetegn
på kristen tro, og hvad den kristne etik
kredser om, så ville jeg hurtigt gribe
ud efter begreber som ’tilgivelse’ og
’næstekærlighed’.
I Bibelen står det ligefrem i bydeform:
”Du skal elske din næste som dig
selv.” Det er en leveregel, der går helt
tilbage til Det Gamle Testamente, og
som Jesus gentager og forstærker i
Det Nye Testamente. For Jesus er det
endda sidestillet med buddet om at
elske Gud!

For de fleste er det formentlig et rigtig
godt princip, det her med at elske sin
næste. Det kan vi forholde os til, om
end vi kan diskutere, hvad og hvem min
næste mon er. Det er i hvert fald for
mig noget lettere at forholde mig til mit
medmenneske end til tanken om Gud.
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Men ligefrem som et bud? Du SKAL
elske… Kan kærligheden bydes frem?

kunst,” så forsvinder den mellem
fingrene på os.

Måske handler det om, at der gives
ting her i livet som er større, end
hvad jeg lige har lyst til og føler
for. At pligten til at elske mit medmenneske ikke skal afhænge af
min dagsform. Og ikke mindst: At
kærligheden ikke alene er varme
følelser. Kærligheden til mit barn,
min søster eller min ægtefælle er der
vel også, når jeg handler godt imod
dem, selvom jeg er godt og grundigt
træt af dem?

I Bibelen står der blandt andet
sådan her om kilden til den indbyrdes
kærlighed:

Kilden til kærlighed
findes ikke i mit eget
overskudslager.
Den er en himmelsk gave
Ja, måske handler det faktisk om, at
kærlighed ikke er noget, vi kan blive
færdige med. I det øjeblik vi tænker: ”Nu har jeg elsket nok” eller ”Nu
er jeg færdigudlært i kærlighedens
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”Vi elsker, fordi han [Gud] elskede os
først” (1 Johannesbrev 4, 19).
Hvis det er sandt, må det betyde:
Hvis jeg gerne vil lære at elske mit
medmenneske, som jeg kender og
kan forholde mig til, så lærer jeg det
allerbedst hos Gud, som jeg har svært
ved at forholde mig til.
Kilden til kærlighed findes ikke i mit
eget overskudslager. Den er en himmelsk gave.

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 ca. til og med 2.
klasse. Kl. 17.45 er der spisning.
Maden koster 20 kr. pr. voksen og 5 kr. pr. barn

Stjernestunder
NYT HOLD BABYSALMESANG
Onsdag den 9. januar kl. 10.30
i kirkerummet.
Et forløb koster 100 kr., og tilmelding er
nødvendig til: maria@christianskirken.dk.

NU ER DER BØRNEKOR I
CHRISTIANSKIRKEN!

Den 2. lørdag i hver måned mødes børn fra 8-12 år til en dag fyldt med
”stjernestunder”. Det arrangeres af Christianskirken i samarbejde
med Blå Kors.
Tilmelding på blaakors.dk/stjernestunder, hvor du også kan læse mere
Der er Stjernestunder på flg. datoer:
10. november, 8. december, 12. januar og 9. februar
– alle dage kl. 10.00 – 16.00.

Alle børn der, går i 2.-6. klasse, er velkomne.
Vi øver onsdag kl. 16-17.30 i Christiansgården bag kirken. Vi synger både rytmiske
sange og flerstemmige salmer, og nogle
gange vil vi optræde til arrangementer i kirken
Pris: 250,- årligt (som betales efter 2 prøvegange)
Koret ledes af Maria Due Pedersen og Marie
Lerche Nygaard. Kontakt Maria for mere
information på maria@christianskirken.dk.
Se mere på www.christianskirken.dk
…hvis du vil vide, hvad der ellers sker for børn
og familier i Christianskirken. Vi har f.eks. De
grønne pigespejdere, KFUM-spejderne, FDF,
børneklub, juniorklub, børnekirke og børnekor.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag den 9. december kl. 11.00 åbner vi kirkedørene for
store og små, og vi vil fejre advent sammen.
Igen juleaften kl. 10.30 samler vi 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 3. marts 2019 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
Der er mange andre arrangementer i Christianskirken,
som vi ikke har fået plads til her!
Se på christianskirken.dk under “Fællesskab”.

Fredag 9. - søndag 11. november på Rudehøj
Efterskole i Odder.

JULEAFTEN i Christianskirken

Hent programmet, og tilmeld dig på
christianskirken.dk.

Så er det igen blevet tid til at invitere beboerne i Christians Sogn og Sct.
Johannes Sogn ind til en hyggelig juleaften 24. december.
Programmet starter med julegudstjeneste kl. 16.00. Derefter er der kaffe,
middag og sang om juletræet i Krypten. Arrangementet slutter kl. 21.30.

Frivilligmøde om
CHRISTIANSBJERG
FESTUGE 2019

Aftenen er arrangeret af Christianskirkens Menighedspleje
i samarbejde med frivillige.
Pris 75 kr.
Tilmelding inden 14. december til:
Sognemedhjælper Janne Dahl 4172 7101 eller kirkekontoret 4172 7100.

Mandag d. 14. januar kl. 16.30 til 18.00
inviteres der til et informerende møde om
muligheden for at blive frivillig ved Christiansbjerg Festuge 2019, der afvikles i uge
38 i september.

Julehjælp
Christianskirkens Menighedspleje
uddeler julehjælp til økonomisk
trængte familier.
Ansøgningsskemaer kan hentes
i Christianskirken og Christiansgården i løbet af november måned.
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For dårligt gående er det muligt at
bestille kørsel hos Janne Dahl,
tlf. 41 72 7101.
6. november
Aarhus set fra den anden side ved
præst for de socialt udsatte Mette
Birch.

4. december kl. 14.00
Adventsgudstjeneste ved sognepræst
Carsten Haugaard Nielsen. Vi får besøg
fra plejehjemmene. Efterfølgende er
der kaffe og hygge i Krypten.

Kom med på menighedslejr, og lær andre fra
Christianskirken at kende! Temaet for lejren
er i år: Én Gud, én kirke, ét fællesskab. Der er
særskilt program for børn.

Tilmeld dig til Peter Worm Madsen:
pwm@km.dk senest 11. januar.

Leder: Peter Schmidt, tlf. 8678 6002.

20. november
Syng din yndlingssalme.
Vi synger den salme eller sang, du
vælger!

MENIGHEDSLEJR

Det sker i Christiansgården bag Christianskirken. Mødet slutter af med pizza til de
fremmødte.

Tirsdagscaféen
i Krypten

CHRISTIANSKIRKEN NOVEMBER 2018/FEBRUAR 2019

Støt julehjælpen
Giv et bidrag til trængte familier
gennem Menighedsplejens julehjælp!
Mobilepay: 86 038 (skriv ”Julehjælp” i kommentarfeltet), eller
indsæt et beløb på konto nr. 22649820281024 (skriv ”Julehjælp” i
kommentarfeltet).

8. januar
Godt nytår! Vi begynder d. 8. januar med kaffe, kage, fællessang - og
samtaler om det år, som gik, og det år,
som kommer. Og så holder vi igen det
festlige nytårslotteri, hvor alle indtægterne går til ”Læger uden grænser”. Husk pakker!
22. januar
Storm P. – en billedfortælling om et
liv i humor og alvor ved sognepræst
Henrik Oest.
5. februar
Hvorfor skriver nogen nye salmer?
Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen, der selv skriver salmer, fortæller
om nye salmer og salmedigtere, og vi
skal synge nogle af dem.
19. februar
Hvem var Henrik Pontoppidan? Peter
Schmidt fortæller om Henrik Pontoppidan og om nogle af hans små og store
fortællinger.

Café Krumme
- nystartet café i Christiansgården!
Vi mødes 2., 4., og 5 tirsdag i måneden
på følgende datoer:
13. november, 27. november,
15. januar, 29. januar, 12. februar,
26. februar.
Dørene åbnes kl. 11.30, så kan vi
snakke og dække borde sammen. Kl.
12.00 spiser vi frokost – og giver os
god tid til det! Derefter er der forskellige ting på programmet, f.eks.
livsfortællinger, fællessang, brætspil,
kreativitet, din gode idé?
Hjerteligt velkommen til dig, der har
lyst til at være med i et varmt og
hyggeligt fællesskab!

FROKOSTKLUBBEN
Frokostklubben er en klub for mænd i den
modne alder. Vi mødes, får et par stykker
smørrebrød, hører et oplæg og drøfter det
sammen.
Mødedatoer:
29. november, 17. december, 31. januar,
28. februar – alle dage kl. 11-13 i Krypten.
Tilmelding og mere info, Søren Sørensen:
Tlf:
2858 2960
Mail:
soren.sorensen@skolekom.dk.

LÆRINGSCAFE PÅ

BØRNEHJEM

Pris: 30,- inklusiv frokost og kaffe.
For dårligt gående er det muligt at
bestille kørsel hos Janne Dahl, tlf.
4172 7101.

PRÆSTEN PÅ

PIPES
Vil du med på den lokale bodega
Pipes? Diakonimedarbejder og
sognepræst Peter Worm Madsen
besøger og snakker på følgende
datoer og inviterer med til en
hyggelig time fra 14.15 til 15.15.
20. november; 18. december;
15. januar; 19. februar.
Kontakt Peter Worm Madsen på
pwm@km.dk.

Hver mandag og onsdag skaber Christianskirkens frivillige et møde mellem
frivillige voksne og børnene på Chr. IX’s
Børnehjem. Målet er at støtte børnene
med læsning, lektier, samtale og en
snak om deres drømme.
Tidspunktet er 18.15 til 19.30
Vil du være med i de to teams, så
kontakt gerne Peter Worm Madsen på:
pwm@km.dk.

Sogneindsamling
Søndag den 25. november er der
mulighed for at gå en tur i Christians
sogn for at samle ind til Kirkens Korshærs vigtige sociale arbejde.
Se mere på Christianskirken.dk
eller kontakt Peter Worm Madsen:
pwm@km.dk.
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GUDSTJENESTER
Find søndagens prædikentekster på bibelselskabet.dk
Forud for alle gudstjenester kl. 9.00 er der skriftemål kl. 8.45. Skriftemålet er en kort samling
ved alteret, hvor der synges en salme, læses et stykke fra Bibelen og bedes en bøn.
Derefter lægger præsten hånden på hovedet af hver enkelt og siger, at man er tilgivet.

November
4.
9.00
10.30
16.00

11.
9.00
10.30

18.
9.00
10.30
16.00

Alle Helgen
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed
24.s.e.trin
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed
Gudstjeneste på Menighedslejr:
Carsten Haugaard Nielsen
25.s.e.trin
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

25.
9.00
10.30

Sidste søndag
Carsten Haugaard Nielsen
Peter Worm Madsen

28.
17.00

Spaghettigudstjeneste
Anders Kobbersmed, drop-in
fra kl. 16.00

December
2.
9.00
10.30
16.00

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

9.
9.00
11.00

2.s. i advent
Anders Kobbersmed
Familiegudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

16.
9.00
10.30

3.s. i advent
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg

23.
10.30

4.s.i advent
Carsten Haugaard Nielsen

24.
10.30
14.00
16.00
25.
10.30

Juleaften
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg
Juledag
Anders Kobbersmed

26.
10.30

2. juledag
Anders Pradsgaard Møberg

30.
10.30

Julesøndag
Anders Kobbersmed

31.
23.30

Nytårsaften
Carsten Haugaard Nielsen

Januar
1.
16.00

Nytårsdag
Anders Pradsgaard Møberg

6.
9.00
10.30

Hellig Tre Konger
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

13.
9.00
10.30
16.00

1.s.e.h.3k
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Peter Worm Madsen

20.
9.00
10.30

2.s.e.h.3k
Ulrik Nissen
Anders Kobbersmed

27.
9.00
10.30
16.00

3.s.e.h.3k
Anders Kobbersmed
Anders Pradsgaard Møberg
International gudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

30.
17.00

Spaghettigudstjeneste
Anders Kobbersmed, drop-in
fra kl. 16.00

Februar
3.
9.00
10.30
16.00

4.s.e.h.3k
Anders Pradsgaard Møberg
Anders Pradsgaard Møberg
Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

10.
9.00
10.30

Sidste s.e.h.3k
Anders Pradsgaard Møberg
Carsten Haugaard Nielsen

17.
9.00
10.30
16.00

Septuagesima
Peter Worm Madsen
Peter Worm Madsen
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

24.
9.00
10.30
16.00

Seksagesima
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Pradsgaard Møberg
International gudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg

27.
17.00

Spaghettigudstjeneste
Anders Kobbersmed, drop-in
fra kl. 16.00

Marts
3.
9.00
11.00
16.00

Fastelavn
Anders Kobbersmed
Familiegudstjeneste,
Anders Pradsgaard Møberg
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

#UNGKIRKE
For unge efter konfirmationsalderen er
der #Ungkirke i forbindelse med 10.30
-gudstjenesten, én gang om måneden.
Se mere på christianskirken.dk

ENGLISH SERVICES
Translation into English at services
at 10.30, every Sunday.
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HVERDAGSGUDSTJENESTER
på plejehjemmene
Hverdagsgudstjenesterne er åbne for alle, der har lyst og
mulighed for at være med. Gudstjenesten varer ca. 30 minutter, derefter drikker vi kaffe og hygger os. (med få undtagelser) af sognepræst Carsten Haugaard Nielsen

ABILDGÅRDEN
I dagligstuen på 1. sal.
Første og tredje onsdag i hver måned kl. 14.00.
7. november 		
Carsten Haugaard Nielsen
21. november 		
Anders Kobbersmed
4. december kl. 14.00: Adventsgudstjeneste i kirken for
			
Tirsdagscaféen og begge plejehjem
			
ved Carsten Haugaard Nielsen.
			
Efterfølgende er der kaffe og hygge i
			Krypten
24. december kl. 10.30: Julegudstjeneste ved
			Anders Pradsgaard Møberg
2. januar 		
Carsten Haugaard Nielsen
16. januar 		
Anders Kobbersmed
6. februar 		
Carsten Haugaard Nielsen
20. februar 		
Carsten Haugaard Nielsen

SANG OG MUSIK
SANGAFTENER
Hvor er det lige, vi har mulighed for at synge vores
skønne sange fra Højskolesangbogen – og nogle af
vores gode salmer? Det kan vi her! - med Tove Dahl
Andreasen og Martin Hjalmar Nielsen ved klaveret og
små introduktioner til sangene ved Tove, Martin og Asger
Højlund. Der er dog også plads til spontane forslag eller
forslag, der kan indsendes på forhånd til Tove på
tove@christianskirken.dk
Det hele foregår i et af de nye lokaler i Christiansgården,
lokalet ”Skovvang” med det store vinduesparti.
Vi begynder kl. 19.30
1. november:
31. januar:

Alle Helgen
Vinter og kyndemisse

BJERGGÅRDEN
Den første tirsdag i måneden kl. 14.15
6. november 		
Anders Kobbersmed
4. december kl. 14.00 Adventsgudstjeneste i kirken for
			
Tirsdagscaféen og begge plejehjem
			
ved sognepræst Carsten Haugaard
			
Nielsen. Efterfølgende er der kaffe og
			hygge i Krypten
24. december kl. 10.30 Julegudstjeneste ved sognepræst
			Carsten Haugaard Nielsen
8. januar 		
Carsten Haugaard Nielsen
5. februar 		
Anders Pradsgaard Møberg

DE NI LÆSNINGER
den 5. december kl. 19.30 i kirken
Velkommen til en stemningsfuld optakt til julen med kormusik, læsninger om skabelsen, syndefaldet, profetien og julen.
Medvirkende: Lejlighedskor under ledelse af Maria Due Pedersen,
organist Martin Hjalmar Nielsen, læsere fra menigheden og
sognepræst Carsten Haugaard Nielsen.

Julekoncert med Gunnertoft Gospel Singers
i Christianskirken den 13. december kl. 19.30
Fantastisk korlyd, karismatiske solister og godt sammenskruede
arrangementer. Gunnertoft Gospel Singers har siden 2009
markeret sig som et af Europas bedste gospelkor.
Læs mere om koret på gunnertoft.dk.
Pris: 120 kr. (+gebyr) | Billetkøb: place2book.com.

SYNG I KOR
Igen i år indbyder vi til at synge med i et
lejlighedskor, der vil opføre advents- og
julesange ved de ni læsninger til december.
Øveaftener:
Mandage 5., 12., 19., 26. november og
3. december kl. 19.00-21.30 samt
onsdag den 5. december kl. 17.
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Tag din ven, en nabo eller et familiemedlem med
på konference, og bliv udfordret af konferencens
mange seminarer og hovedforedraget.

fer
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Hovedforedrag:
”Folkekirken skal ikke gå på listefødder! Lad
os igen være stolte af kristendommen,” ved
sognepræst, provokerende debattør og forfatter Poul Joachim Stender.

Overskrifter for konferencens seminarer
Christians Sogn – fortid, nutid, fremtid *
Hvordan lærer vi at leve med vores døde *
Forkynder-begynder – til børn og teenagere
* Skam er, når du føler dig forkert * Bibelen
gjort levende * Én verden, flere verdener – en
præstefrues livshistorie * Sex, lidenskab og
hverdag * Livshistorier * Tredje halvleg – fra
arbejde til pension *Lederskab og discipelskab
– et udviklingsforløb.

Kom, og hør et væld af spændende seminarer
Seminarerne på konferencen fordeler sig på tre
forskellige spor:
Spor 1: Kultur og kirke
Spor 2: Tro og liv
Spor 3: Ledelse og udrustning
Priser
Hovedforedrag: 75 kr.
Et seminar: 50 kr. Hele dagen: 150 kr.
Ved tilmeldingen er det også muligt
at bestille mad
Tilmelding
på christianskirken.dk, hvor også det fulde
program kan læses

