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DEN, DER ALDRIG LEVER NU…

I

sommers så jeg den smukke kirke,
Sacré Coeur, i Paris. Den ligger højt
i det maleriske kvarter Montmartre.
Den dag lærte jeg noget. Egentlig
vidste jeg det godt. Men jeg lærte det
igen.
Det var vores første hele dag i Paris.
Vi var ankommet dagen før efter den
lange køretur med campingvogn efter
bilen. Den dag ville vi til Montmartre.
Vi tog metroen og gik op til kirken.
Sacré Coeur ligger på et af de højeste
punkter i Paris. Det sidste stykke tog vi
en kabelbane.
Vi gik ind i kirken. Den er smuk og i sig
selv et besøg værd. Men på vej ud blev
jeg optaget af noget andet: Udsigten.
Eller snarere: Jeg blev optaget af alt
det, vi skulle se de kommende dage.
Man kunne jo næsten se hele Paris!
Dér slynger floden Seinen sig. Hvor er
Eiffeltårnet – der skal vi også hen!
Triumfbuen? Hvad er det for en bygning – skal vi også se den? Jeg var så
betaget af at se frem til det, vi skulle
nå i de kommende dage, at jeg ikke så,
hvor jeg gik. Chrash! Foden vrikkede
om. Dér lå jeg så.
Det blev ikke til mere den dag. Foden
hævede og blev blå, og vi fik købt et
elastikbind. Men så var det heller ikke

værre. Jeg afslog de venlige henstillinger fra min familie om at gå til læge.
Jeg kunne jo godt humpe på foden!
Og jeg havde ret! Efter en dag, hvor jeg
blev alene tilbage i campingvognen,
var jeg klar til at humpe med på tur til
Paris’ herligheder. For jeg ville i alt fald
ikke gå glip af Eiffeltårnet og alt det
andet.

”På vej ud af kirken blev jeg
optaget af noget helt andet:
Udsigten. Jeg var så betaget
af at se frem til det, vi skulle
nå i de kommende dage,
at jeg ikke så, hvor jeg gik.
Chrash! Foden vrikkede om.”

Piet Hein siger i et af sine grug: ”Den,
der aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad
gør du?” Han har ret. Vi ved det godt.
Jeg ved det godt. Vi skal leve i det nu,
der er. Vi har aldrig andet end nuet.
Fortiden er ikke mere. Fremtiden er
ikke endnu. Vi har kun det nu, der er.
Nogle gange skal vi standses for at se
det. Som jeg blev det en dag i sommers
midt i min betagelse af udsigten over
Paris.

Men jeg lærte alligevel noget. Jeg
ser af og til mit lille uheld for mig. Så
optaget af det, der er fremad og forud,
at jeg ikke ser det, der er lige nu. Og så
gik det galt.
Er det nogle gange sådan, vi lever?
Vi ser det, der er forude. Vi ser naturen
lige nu og tænker bekymret: Hvad er
det for en udsigt? Hvordan skal det gå?
Mod vinter? Mod død? Eller vi ser en
helt anden udsigt og tænker: Hvad skal
møde mig i min fremtiden? Alt det, jeg
skal, når bare…!

Modtag Christianskirkens elektroniske månedsbrev med nyheder,
blogs, månedens netværksgruppe og oversigt over arrangementer.
Bestil det på christianskirken.dk
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AF SOGNEPRÆST
ANDERS KOBBERSMED
anders@christianskirken.dk
Han er kommet for at skabe lys i vores
mørke.

LYS

i efterårets mørke

D

et er morgen. En efterårsmorgen, som så mange andre, der
langsomt, men sikkert bliver
tungere, mørkere. Hver morgen bliver
det lidt mere tillokkende at vende sig
en ekstra gang, før jeg trækker i sengelampens kæde og udsætter mig selv for
det alt for kraftige lys fra den ellers så
uskyldigt udseende elspare-pære.
Snart vil det være tusmørke, når jeg
stående i jernhestens stigbøjler i min
bedste Contador-efterligning tramper
cyklen op ad Langelandsgade. Og snart
er det nødvendigt med lys på cyklen.
Så øvrige cyklister ikke tror, at de bliver
jagtet af skygger, når jeg kommer
ræsende forbi.
Mens morgensolen kæmper sig igennem de nu lidt for grå skyer, parkerer
jeg cyklen udenfor Christiansgården
bag kirken og låser mig ind på det
dunkle kontor. Lysstofrøret blinker
og oplyser skrivebordets bunker og
de små post-its med dagens og ugens
opgaver, mens jeg trækker gardinerne
fra og lader morgenlyset trænge ind og
oplyse de sidste afkroge af kontoret.
En ganske almindelig hverdags- og
efterårsmorgen. Der er jo egentlig
ikke den store forskel på dét og så en
almindelig forårsmorgen… eller er
der? Er det ikke som om munterheden,
livets lethed, forelskelsen og de lyse
tanker har bedre betingelser på en lys
forårsmorgen end på en dyster og
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regnfuld efterårsmorgen? Forårsforkølelsen, der er kommet af lidt for
overmodig brug af korte bukser og
t-shirts, er i mine øjne helt anderledes
let at bære end følelsen af efterårssnuen i det tiltagende mørke.

”Er det ikke som om munterheden, livets lethed, forelskelsen og de lyse tanker har
bedre betingelser på en lys
forårsmorgen end en dyster
og regnfuld efterårsmorgen?”
Lyset og håbet
Når vi nærmer os adventstiden, læser
vi i kirken fra Johannesevangeliets
indledning om, at ’lyset var ved at
komme til verden’. En ny begyndelse,
faktisk en ny skabelse er på vej. Den
nye skabelse kommer med fødslen af
et enkelt menneske, Jesus.
Med Jesus kommer lyset til verden
for anden gang. Det lys, vi tænder for
at kunne se om morgenen, det lys, der
strømmer ind ad vinduet med solens
stråler - det er helt nødvendigt for at
hverdagen og livet kan fungere.
Det lys, der kommer med Jesus, kan
give håb. Alt andet lys i verden kan
minde os om det. Men intet kunstigt
eller naturligt lys kan måle sig med det.
Johannes’ billede af Jesus som
verdens lys bliver senere gentaget af

Jesus selv. Han siger: ”Jeg er verdens
lys.” Det kan virke sært selvophøjende,
at et menneske kan sige sådan om sig
selv. Og hvad betyder det? Mit bud er,
at det betyder flere ting:
1) Jesus oplyser os
Både med sine ord og sine handlinger
gør Jesus det klart for os, hvordan
vi bedst muligt lever med hinanden.
Den næstekærlighed, han selv eksemplarisk praktiserer, kan overtrumfe
mistro og menneskelige skel. Hans
eksempel kan vi tage med i vores
hverdag. Så vi ikke kun lever til gavn
for os selv, men til gavn for alle, dér,
hvor vi er.
2) Jesus skinner på det skjulte
Jesus afslører flere gange farisæernes
skjulte tanker. Han afslører det, de
gerne vil beholde for sig selv, og som
de tror ingen kan vide noget om. Deres
planer om at henrette ham er heller
ikke ukendte for ham.
Vi kan også ønske at holde ting skjulte.
Både for hinanden, men også for Gud.
Vi kan tænke, at der er bestemte
afkroge i vores hverdag, som Gud ikke
skal interessere sig for. Men ligesom
lyset trænger ind alle steder, ser Gud
også alt. Vores livshistorie, vores
daglige fejl, alt. Eller de smerter, der
ligger bagude, som vi tror ingen mennesker bryder sig om at høre om. Også
det kender Gud. Men Jesus er ikke
kommet for at få os til at skamme os.

3) Jesus overstråler os alle
Jesus lyser op, hvor han kommer
frem. Han opmuntrer de svage, helbreder de syge. Han gør det, ingen af
os kan. Og med sin død og sin opstandelse kastes påskemorgens stråler
på os alle med uimodståelig kraft.
Det giver os håb om, at hans opstandelse kan blive vores opstandelse.

”Jesus er ikke kommet
for at få os til at skamme
os. Han er kommet for at
skabe lys i vores mørke”

Vi minder hinanden om det håb, når
vi tager afsked med vores kære. Vi
minder os selv om lyset i Jesu opstandelse, når vi til Alle Helgen tænker på
dem, vi har mistet i årenes løb.
Vi tænder et lys og lader det være et
billede på vores håb om gensyn, hvor
spinkelt det end er. Vi lader lyset være
en bøn til Gud, om at han må passe på
vores kære, til vi ses igen.
Min favoritsalme: ”Se nu stiger solen”
En af mine favoritsalmer må være
Jakob Knudsens ’Se, nu stiger solen’.
Salmen beskriver rammende den
evige kamp mellem lyset og mørket.
Den fortæller mig, at lyset er stærkest.
Selv når modet svigter, og det både
bliver efterår udenfor og inde i hjertet,
findes der stadig lys i verden. Det er
kommet til verden med Jesus. Mørket
har tabt, selv om dets nederlag ikke
er endeligt endnu. Det giver mig mod
til også at begive mig ud i efterårets
mørke. Det giver mod til at bruge det
gamle, men gode udtryk, ’Gud i vold’
og til at synge med på Jakob
Knudsens salme:
Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!
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ERIK, stik mig et smil!
M

in mand, Erik, var et varmt,
mildt og forstående menneske. Han var reel og kærlig.
Alt skulle være i orden. Vi var meget
sammen, bare os to; naturligvis havde
vi venner og bekendte, men det meste
af tiden tilbragte vi i hinandens selskab.
Jeg var hans et og alt. Han var meget
afhængig af mig.”
Sådan fortæller Else Mathilde Magnussen, da jeg besøger hende en dag
i september. Jeg er hos hende for at
høre om hendes liv med Erik, hendes
ægtefælle gennem 62 år – og den
livsledsager, hun måtte tage afsked
med, da han døde for et år siden i
november måned.
”Nu er jeg meget alene. Men så længe
jeg går så godt, som jeg stadig gør,
vil jeg gerne ud af min lejlighed. Jeg
har brug for fællesskab med andre
mennesker. Det kan være træning
eller syng-sammen-arrangementer på
plejehjemmet. En nabo inviterede mig
med til åbent hus i Johannesgården.
Jeg er glad for at være med dér. Det
giver noget fællesskab at mødes en
gang om ugen.

”Nu er jeg meget alene.
Men så længe jeg går så
godt, som jeg stadig gør, vil
jeg gerne ud af min lejlighed.
Jeg har brug for fællesskab
med andre mennesker.”
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Erik og jeg fik to døtre. Vi har to svigersønner og 3 børnebørn. Vi nåede
at fejre diamantbryllup! I hele vores
liv sammen har vi boet her i nordbyen. Vi boede i lejlighed – så i hus
på Hvedevangen – og så i lejlighed på
Finsensgade siden 2010. Vi håbede
at få mange år sammen her. Men Erik
blev svagere; han faldt nogle gange og
brækkede bl.a. sit bækken. Han fik også
et dårligt ben, som han skulle genoptræne på Vikærgården. Efter 5 ugers
ophold var meningen, at han skulle
flytte hjem. Men jeg kunne ikke magte
at passe ham længere herhjemme.
Erik måtte flytte på plejehjem i februar
2013. Det var næsten den værste dag
i mit liv - den dag, jeg afleverede Erik
på Abildgården. Det var værre end den
dag, han døde. Vi valgte Abildgården,
fordi det var så tæt på, hvor vi boede.
Afsked
Jeg besøgte Erik på plejehjemmet
hver dag – nogle dage flere gange på
samme dag. Jeg fik sådan en vane med
at sige til ham, når jeg skulle gå: Erik,
stik mig et smil! – og det gjorde han;
han havde altid sådan et glimt i øjet.
Jeg spurgte ham, om han var bange
for at dø. Det var han ikke. Aftenen før
den nat, hvor han døde, var vores lille
familie samlet. Begge vores døtre, som
Erik holdt så meget af, var hos ham
den sidste tid. Vi sang en salme og tog
afsked med Erik. Klokken 3 om natten
døde han.
Jeg takkede Gud for at han fik fred, og
det gør jeg stadig, når jeg beder min

aftenbøn. Han fik lov at få fred, da han
stadig havde den sidste rest af værdighed tilbage. Han var klar i hovedet til
det sidste.
Til begravelsen sang vi ved graven:
”Dejlig er jorden”. Næste gang, jeg hørte
den – ca. 1 måned efter - kunne jeg ikke
holde tårerne borte. Det var svært.
Jeg kan føle en lettelse over, at jeg
ikke længere skal passe Erik, så syg
som han var. Samtidig får jeg dårlig
samvittighed over, at jeg synes, det er
en lettelse. Men jeg prøver at få det
bedste ud af den frihed, jeg har fået.
Nu har jeg mulighed for nogle ting, der
slet ikke kunne lade sig gøre, mens Erik
levede og var så afhængig af mig.

”Jeg prøver at få det bedste
ud af den frihed, jeg har fået.
Nu har jeg mulighed for nogle
ting, der slet ikke kunne lade
sig gøre, mens Erik levede og
var så afhængig af mig”
I april måned var jeg med min yngste
datter på Kreta. Åh, det var en dejlig
ferie. Det var SÅ pragtfuldt. Vi boede
så dejligt dernede på Kreta. Vi har også
været på badehotel i Nordtyskland et
par dage. Jeg prøver at bruge de nye
muligheder, jeg har nu, hvor Erik ikke
er her mere. Jeg planlægger en tur til
Sønderjylland med både sort sol – og
en højskoledag i Hjerting Kirke sammen med min datter.”

INTERVIEW VED
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

Jeg fortæller Else, at kirkebladet her
udkommer først i november måned,
hvor årets Alle Helgens-gudstjeneste
afholdes den 2. november. Her bliver
hun særligt inviteret til Christianskirken, fordi hun har mistet sin mand
indenfor det seneste år.
På spørgsmålet, om hun vil
deltage, svarer hun:

3 ALLE
HELGENSGUDSTJENESTER
Den 2. november 2014
9:00; 10:30 og 16:00
(gudstjenesten kl. 16
er en rytmisk gudstjeneste)
Før hver gudstjeneste er det muligt
at skrive og aflevere en seddel med
navnet på den person, man har
mistet. Så vil navnet blive læst
op under gudstjenesten.
Der er mulighed for
lystænding ved alle
3 gudstjenester

”Den dag går jeg nok ned til min mands
grav på Nordre Kirkegård med en
blomst fra morgenen af. Og så går jeg
i kirke i Johanneskirken, for den ligger
tæt på gravstedet – og lige på tilbagevejen hjem.”

”

Jeg takkede Gud for,
at han fik fred, og det gør
jeg stadig, når jeg beder
min aftenbøn”'
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Hvad sker der? – lige nu
og i nærmeste fremtid
Programmer for Christianskirkens mange netværksgrupper
og klubber er lagt frem i våbenhusene og på christianskirken.dk.
Her kan også kontaktpersonerne
for alle faste aktiviteter findes.
Tilmeld dig Christianskirkens
elektroniske månedsbrev på
christianskirken.dk, og få nyheder
og oversigt over arrangementer
en gang pr. måned.

JULEAFTEN
I år inviterer vi sammen med Johanneskirken til juleaften
kl. 17-21.30 i Christianskirkens krypt.
Tilmelding skal ske til sognemedhjælper
Janne Dahl, tlf. 4172 7101

T I L TJ E N E S T E
er dage, hvor kirken hjælper folk med praktiske opgaver i sognet
Vi har følgende lørdage kl. 9.15-15.00 på programmet, hvor
du kan bede om hjælp - eller være med til at levere hjælpen:
15. november, 13. december, 10. januar og 14. februar.
Henvend dig til diakonimedarbejder
Peter Worm Madsen, tlf. 4172 7108

KIRKEAFTNER

Pietisten Brorson
Tirsdag den 03. februar kl. 19.30
Kirkeaften ved professor, dr. phil. og dr. theol. Erik A. Nielsen
KURSUS FOR FRIVILLIGE LEDERE
Christianskirken inviterer til lederkursus for frivillige i foråret
2015. Introaften den 19. januar kl. 19.30.
Flere oplysninger hos Martinus Nielsen, 4172 7106.
JULEHJÆLP FRA MENIGHEDSPLEJEN
Har du brug for økonomisk hjælp i forbindelse med julefejringen, kan du søge julehjælp. Ansøgningsskema kan afhentes på sognemedhjælper Janne Dahls kontor i Christiansgården fra den 10. november og afleveres samme sted senest
den 27. november.

KONCERTER
KALENDER
Lørdag den 1. november kl. 19.00
Koncert med fangekoret fra
Vridsløselille Statsfængsel
Tirsdag den 25. november kl. 19.30
Domorganist Kristian Krogsøe spiller
bl.a. Max Regers ”Wachet auf, ruft uns
die Stimme”

Nye Netværk er et samarbejde mellem Blå Kors og
Christianskirken, og man skal være fri af rusmidler for at deltage.

Arrangør: Familieudvalget i Christianskirken

Tilmelding til lejren kan ske på christianskirken.dk eller til kontaktpersonerne
Majbritt Fomsgaard, tlf. 4185 4462 eller Søren Sortkær, tlf. 2972 1660.

Søndag den 14. december kl. 16.00
Julekoncert med blæserorkester

Tirsdag den 10. februar kl. 19.30
Salmesangsaften

Tilmelding skal ske til Lisbeth Rygelund, Blå Kors, tlf. 3093 9105.

Tilmelding til kontor@christianskirken.dk inden 21/11. Pris 50 kr. pr. par.

Onsdag den 10. december kl. 19.30
De ni læsninger, se omtale på
side 14-15

Tilmelding skal ske på maria@christianskirken.dk
Kontaktperson: Maria Due Pedersen, 4172 7102

- er for dig, der gerne vil lære nye mennesker at kende.
Måske har du mistet kontakten til familie og venner eller har
bare lyst til at møde andre mennesker, lave mad sammen og
spise i fællesskab. Vi mødes hver anden tirsdag (i lige uger) i
Christianskirkens krypt kl. 17-20.

Vi inviterer derfor til en aften med fokus på seksualitet ved sexolog Anne Meelsen,
mandag den 24. november kl. 19.00-21.30 i Christianskirkens krypt

MENIGHEDSLEJR DEN 9. - 11. NOVEMBER

Babyer fra 2-8 måneder er velkomne sammen med
deres mor.

NYE NETVÆRK

Vi vil gerne i Christianskirken være med til at skabe tradition for at opfatte parforhold/ægteskab som noget, der skal plejes på linje med vores mentale og fysiske
helbred.

Lørdag den 6. december kl. 16.00
Alletiders historie – en familiejulekoncert – se bagsiden

Tirsdag den 6. januar kl. 19.30.
Nytårskoncert med orgelduoen Lars
Rosenlund Nørremark og Anders
Grankvist Shou. Bl.a. Martin Hj.
Nielsens: Efterklang af ”Julens toner
søde”. Stars and Stripes forever.
Kirkekoret medvirker med jule- og
helligtrekongers sange

NYT HOLD BABYSALMESANG
Begynder den 14. januar kl. 10.00 i kirkerummet.

SERVICETJEK PÅ DIT PARFORHOLD

Tirsdag den 24. februar kl. 19.30
150 års fejring af de 3 komponister:
Edwin Lemare, Alfred Hollins og Carl
Nielsen. Orgelmusik: bl.a. forspil til 2.
akt af ”Saul og David”, Hanedans fra
”Maskerade”. Lars Rosenlund Nørremark og Martin Nielsen er ved orglet.

Alle er velkomne på lejren, som afholdes på Rudehøj Efterskole i Odder.

Sidste frist for tilmelding er den 2. november.

Biograftur på årets næstsidste dag
Vi inviterer alle interesserede i biografen torsdag den 30. december.
Kl. 17.00. Vi mødes i Christianskirken. Her vil lektor Carsten Vang fortælle
om udvandringen fr Egypten ud fra arkæologien og bibelen.
Der er indkøbt mad til oplægget.

”DEN GLADE NYHED”
kaldes en arabisk talende bibelkreds,
som mødes hver torsdag aften
kl. 19-21 i Christiansgården.
Kontaktpersoner er:
Wessam Youssef, tlf. 5056 1471

Ca. 18.15. Afgang til biografen
Tilmelding til biografturen senest den 19. december til Peter Worm Madsen,
peter@christianskirken.dk, 4172 7108.
Du skal være i stand til selv at komme fra kirken til biografen
(Banegårdspladsen) samt gå på trapper.

Basem William, tlf. 3195 4049
8
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mere mellem

himmel…
AF SOGNEPRÆST
ESPER THIDEMANN
eftn@km.dk

E

En ung skibsdreng stod skjult bag
en dør. Hér så han styrmanden
slå skibshunden ihjel og smide
den over bord. Så gik han hen til en
matros. Skar et stykke kød ud af hans
arm. Brændte såret med en glødende
tang, mens manden skreg.

”Betragter månens bue,
den er kun halv at skue,
og er dog hel og rund.
Så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun.”
(Salmebogen 769,v.3)

TÆND ET LYS!

Knægten fór op i masten. Og dér sad
han i timevis, før kaptajnen fik ham
forklaret, at hunden havde hundegalskab. Den havde bidt matrosen, og derfor måtte styrmanden gøre som han
gjorde, for at redde matrosens liv.

I Christianskirken tændes der mange
levende lys i løbet af en uge. Der er lys
på alteret, hver gang kirken er i brug til
gudstjenester, bisættelser, vielser eller
en andagt.

På afstand så det ondt og grusomt
ud. Og det gjorde også ondt. Og
det var også grusomt. Og dog var
det kærligheden, der handlede. For
kærligheden må til tider tage hårdt –
netop for kærlighedens skyld.

Der tændes lys, når konfirmander eller
minikonfirmander er i kirken. Og når
skumringsmeditation åbner kirkedørene
sidst på eftermiddagen hver torsdag, er
det også altid med levende lys.
Ved gudstjenester er det også muligt
selv at tænde et lys i kirkens lysglobe.
Også på hverdage kan man gå ind i kirken og tænde et lys i lysgloben.

HVOR ER GUD HENNE?

Mon ikke det er sådan, det forholder
sig med mange af de forfærdelige
begivenheder, vi er vidne til i denne
verden? Vi kan her og nu kun få øje på
det grusomme og forfærdelige. Og dog
er der en anden side af sagen, så der
er grund til at lytte til digteren Carsten
Hauch, der skriver:

Da ”Scandinavian Star” brændte,
rystede det Norden. Da ”Estonia” gik
ned med 900 ofre, rystede det hele
Nordeuropa så kraftigt, at selv danskere
begyndte at bede til Gud, når de sejlede
over Storebælt. Og katastrofen i New
York 11. september 2001 bevirkede det
samme. NU havde man brug for Gud.
Og det var jo rigtigt! Kirkerne i København blev åbnet samme aften. Og aftenen efter indkaldte statsminister Nyrup
til gudstjeneste i domkirken. Det var
flot. Det var stærkt, og det var rigtigt.
Men hvorfor skal der så meget til, før vi
indrømmer, at vi har brug for Gud?
I filmen ”Shadowlands” siger den
store engelske forfatter C.S. Lewis i en
scene, hvor der spørges ’Hvor er Gud
henne i alt det forfærdelige, der sker?’
Dér siger han:

At tænde et lys kan være et synligt
udtryk for et håb eller en bøn.
Her tænder nybagte mødre lys sammen
med deres små børn på et af efterårets
to hold til babysalmesang.
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”Menneskehjerter kan blive så ligegyldige og stenhårde som cement, at Gud
kun ved ulykker og naturkatastrofer
kan sprænge dem til live”.
Det er stærke og barske ord. Men rummer de ikke en dyb sandhed? Erfaringen
lærer os det jo! Ofte er det først, når livet
gør rigtig ondt, at vi vil vende os til Ham.
Det er ikke en forklaring på det forfærdelige, for den kan ingen give. Hvorfor
ulykker og sygdom rammer netop de
og de mennesker, det véd vi ikke. Det
er Guds hemmelighed. Men årsagen er
i hvert fald ikke (siger Jesus), at de er
”større syndere end du og jeg”.
C. S. Lewis ord er altså ikke en forklaring: at det onde sker, for at vi skal
søge Gud. Det er en erfaring: at når vi
rammes, så søger vi efter Gud.
Men der er én ting vi véd, og det er:
at når nød, sygdom, ulykker, katastrofer rammer mennesker, så er
vores selvfølgelige opgave at bringe
hjælp. Og det både med penge, trøst,
opmuntring og næstekærlig omsorg.
Dét er enhver kristen kaldet til. Og det
i øvrigt uanset om det er muslimer,
hedninge eller andre, der skal hjælpes.
Dét kunne julen jo da bruges til: at
række andre en hjælpende hånd.

…og jord
11

Sognehistorie(r)

Nyt fra
menighedsrådet

AF PETER SCHMIDT
peter.schmidt@christianskirken.dk

Vi beholder Carsten Haugaard Nielsen

Højvang – fra landbrug til fritidshjem og beboerhus

Sognepræst Carsten Haugaard Nielsen var opstillet til
valget af ny biskop i Viborg Stift. Han fik god opbakning
i stiftet, men blev ikke valgt. Menighedsrådet glæder sig
over, at vi fortsat kan nyde godt af hans arbejde i sognet.

Sognepræst Birgitte Graakjær Hjort

Kirkens missionsprojekt efterår 2014 - forår 2015

har fået en ny stilling og har derfor fået bevilget
orlov i foreløbig 1 år fra 1. september 2014.
Hun skriver til menighedsrådet bl.a.:

Ved gudstjenesten d. 24. august blev to unge fra Christianskirken,
Maria og Søren Elmholdt udsendt til vores venskabskirke i Nyirtelek i
Ungarn. Udover at arbejde i kirken skal de deltage i projekter i sigøjnerlandsbyen Görögszállás. De vil være i Ungarn frem til næste sommer,
så derfor skal missionsprojektet løbe over både efterår 2014 og forår
2015.

Jeg er blevet opfordret til at søge stillingen som
daglig leder af folkekirkens Center for Viden og
Udvikling. Det er et nyt, landsdækkende arbejde med
hovedsæde her i Aarhus. Der bliver rigtig meget, jeg
kommer til at savne ved præstearbejdet. Men samtidig er det nye arbejde en unik mulighed for at prøve
kræfter med nye udfordringer og for at være med
til at præge nogle af folkekirkens
udviklingsmuligheder.
Erfaringerne fra Christianskirken
er en værdifuld bagage at tage
med ind i det nye, og jeg vil se det
som et privilegium at være med til
at bringe erfaringerne fra vores
kirke ind i den fælles, folkekirkelige sammenhæng.

Mange af kirkebladets læsere husker sikkert fritidshjemmet Højvang, som lå mellem Kalmargade og Randersvej – der, hvor der nu er bygget en stor bygning med lejligheder. Her i den
gamle herregårdbygning har mange børn fra sognet hygget sig og leget, og huset fungerede
også som beboerhus i en årrække.
Desværre var det gamle flotte hus ikke særlig godt vedligeholdt. En dreng blev i det tidlige
forår 2004 ramt af en tagsten i hovedet, og klarede sig kun, fordi han havde cykelhjelm på.
Det blev konstateret, at der var udbredt skimmelsvamp i bygningen, og selv om der blev
kæmpet bravt for bevarelse af Højvang, besluttede kommunen at flytte fritidshjemmet og
stoppe tilskuddet til beboerhuset, og derefter blev bygningen revet ned.
Oprindelig var huset bygget som hovedbygning til en gård, hvor avlsbygningerne blev bygget
så tidligt som i 1869. Efter udskiftningen af byens markjorder i 1841-42 blev en del af markerne stadig drevet fra gårde i byen, men størstedelen af de udskiftede jorder blev i løbet af
nogle årtier handlet og samlet på nogle få gårde. Højvang ejedes af Adam Faurschou.
Igennem bymarken gik en del markveje. Gader som Brendstrupvej, Katrinebjergvej, Langelandsgade og Skovvangsvej, kan føres tilbage til udskiftningen, hvor de har været markveje.
Avlsgårdens jorder på 55 hektar strakte sig oprindeligt mod øst til kommunegrænsen mod
Vejlby, mod nord til området hvor Danmarks Radio nu ligger samt mod vest til “Vestre
Enggård” og mod syd til Ringvejen.
Gården var i familiens eje indtil 1919, og i 1923 blev den købt af Århus Kommune, som indrettede hovedbygningen til børnehjem, dels for forældreløse børn, dels for børn under værgerådets forsorg. Der blev optaget børn i alderen lige fra spædbørn til den skolepligtige alder.
Børnehjemmet blev nedlagt omkring 1980.
Børnehjemmets have med tilhørende gartneri fyldte i alt 2 tønder land (11.000 kvm).
Her ligger nu boligblokkene ved Kalmargade.

Nyt lys i kirken
Anders Kobbersmed er ansat som vikar på fuld tid i
Birgittes orlov.

Sparepærerne i kirkens lamper er udtjente. Derfor er de blevet udskiftet
med nye og bedre pærer, som giver bedre lys – og stadig sparer på
elektriciteten.

Vin eller druesaft ved nadveren

Der har et stykke tid været en prøveordning, hvor der i den ene side blev
skænket vin og i den anden side druesaft ved nadveren. Valgmuligheden
har været begrundet med hensyn til personer, som ikke tålte vin, og for at
give mindre børn mulighed for at deltage i nadveren. Menighedsrådet har
besluttet at forlænge prøveordningen til forsommeren 2015.”
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Hvor ”Højvang” lå,
ligger der i dag en boligblok
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GUDSTJENESTER

8.45
9.00
10.30
16.00

November
02.
8.45
9.00
10.30
16.00

Alle Helgen
Matt 5,13-16
Skriftemål
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

09.

21.s.e.trin
Luk 13,1-9
8.45
Skriftemål
9.00
Birgitte Graakjær Hjort
10.30 Birgitte Graakjær Hjort
På Christianskirkens menighedslejr:
Anders Kobbersmed
16.
8.45
9.00
10.30
16.00

22.s.e.trin
Matt 18,1-14
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

23.
8.45
9.00
10.30
30.
8.45
9.00
10.30

Sidste søndag i kirkeåret
Matt 11,25-30
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
1.s. i advent
Matt. 21,1-9
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

December
07.
8.45
9.00
11.00
16.00

10.
19.30

2.s. i advent
Luk. 21,25-36
Skriftemål
Esper Thidemann
Familiegudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste
Esper Thidemann
De ni læsninger
Carsten Haugaard Nielsen

For børn og familier
SPEGHETTI
GUDSTJENESTER

FAMILIE
GUDSTJENESTER

26. November kl.
16.30 Carsten Haugaard Nielsen

2. søndag i advent,
den 7. december kl. 11.00

28. Januar kl. 16.30
Anders Kobbersmed

Fastelavns søndag,
den 15. februar kl. 11.00

25. Februar kl. 16.30
Carsten Haugaard Nielsen

11.

14.
8.45
9.00
10.30

3.s. i advent
Matt. 11,2-10
Skriftemål
Ulrik Nissen
Anders Kobbersmed

18.
8.45
9.00
10.30
25.

21.
10.30

24.
10.30
14.00
16.00
25.
10.30
26.
10.30
28.

4.s. i advent
Joh. 1,19-28
Carsten Haugaard Nielsen

Juleaften
Luk 2,1-14
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Juledag
Luk. 2,1-14
Anders Kobbersmed
2. Juledag
Matt. 23,34-39
Esper Thidemann

10.30

Julesøndag
Luk. 2,25-40
Anders Kobbersmed

31.
23.30

Nytårsaften
Carsten Haugaard Nielsen

Januar
01.
16.00
04.
8.45
9.00
10.30

Nytårsdag d. 1.
Luk. 2,21
Esper Thidemann
Hellig Tre Konger
Matt. 2,1-12
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann

8.45
9.00
10.30

1.s.e.h.3k.
Luk. 2,41-52 eller Mark. 		
10,13-16
Skriftemål
Esper Thidemann
Kristian Bork
Rytmisk gudstjeneste, 		
Esper Thidemann
2.s.e.h.3k.
Joh 2,1-11
Skriftemål
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Sidste s.e.h.3k.
Matt. 20,1-16
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen

Februar
01.

Septuagesima

8.45
9.00
10.30
16.00

Matt 20,1-16
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

08.
8.45
9.00
10.30

Seksagesima
Mark 4,1-20
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

15.
8.45
9.00
11.00

22.
8.45
9.00
10.30

Fastelavn
Matt 3,13-17
Skriftemål
Esper Thidemann
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed
1.s. i fasten
Matt. 4,1-11
Skriftemål
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann

Marts
01.
8.45
9.00
10.30
16.00

2.s. i fasten
Matt 15,21-28
Skriftemål
Anders Kobbersmed
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Anders Kobbersmed

Bjerggården
Gudstjeneste kl. 14.15.
Der er nadver hver gang
13. nov.	  Carsten Haugaard Nielsen
02. dec.	  Adventsgudstjeneste
i Christianskirken v.
Anders Kobbersmed
	  Kl. 14.00
24. dec.	  kl. 10.30 Carsten Haugaard
	 Nielsen
08. jan.	  Esper Thidemann
12. febr.	  Anders Kobbersmed

Abildgården
Gudstjeneste kl. 14.00.
Der er nadver hver gang

11. nov.	  Esper Thidemann
25. nov.	  Carsten Haugaard Nielsen
02. dec.	  Adventsgudstjeneste
i Christianskirken v.
Anders Kobbersmed
24. dec.	  kl. 10.30 Esper Thideman
13. jan.	  Esper Thidemann
27. jan.	  Carsten Haugaard Nielsen
10. febr.	  Esper Thidemann
24. febr.	  Anders Kobbersmed

DE NI LÆSNINGER
Velkommen til en stemningsfuld indledning på julen
Onsdag den 10. december kl. 19.30
Gennem læsninger og smuk kormusik ledes vi igennem
Bibelens tekster fra skabelsen og profetien til Jesu fødsel
Medvirkende: Kor sammensat til lejligheden, korleder
Maria Due Pedersen, organist Martin Nielsen,
sognepræst Carsten Haugaard Nielsen
Efter gudstjenesten er der æbleskiver i Krypten.
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Julekoncert for hele familien

Lørdag den 6. december kl. 16.00
Talende kameler, brægende får og smukke engle. Familie-jule-koncerten
”Alletiders historie” fra sangerinden Lise Petersen sætter juleevangeliet ind
i en helt ny og fantasifuld ramme, når historien om, hvordan Gud blev
menneske, fortælles med både lyd og billeder.
“Børn er fantastiske til at engagere sig og juble, når musikken er god.
Derfor vil jeg gerne give dem juleevangeliet i en pakke, de bare har lyst til at
flå papiret af og se, hvad der gemmer sig i!” siger Lise Petersen i forbindelse
med sidste års samlede udgivelse af bog og cd.
Der venter publikum en overraskende, hyggelig og underholdende oplevelse
af juleevangeliet, når alletiders historie finder vej ind i Christianskirken.

Koncerten er gratis

