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Som præst kan man af og til opleve
den udfordring, at man synes man er
nødt til at sige noget dybsindigt og
klogt frem for det mest umiddelbare,
der falder én ind. Her tænker jeg ikke
så meget på prædikenerne om søndagen – for det er vel fair nok, at netop de
får lidt ekstra eftertanke. Jeg tænker
mere på forskellige hverdags- og
festsituationer. Er jeg fx til bryllup eller
lignende, og det er oplagt at jeg holder
tale, så mærker jeg lynhurtigt presset –
sikkert mest fra mig selv: ”Sig nu noget
sjovt, noget klogt, noget dybt, noget
kort, noget sindrigt og afslut det hele
elegant og lækkert med en opsummerende anekdote, et bibelvers og en skål.”
Eller når vi sidder en flok venner og
diskuterer politik eller dét, der er svært
i livet, så kan den samme stemme finde
på at pippe: ”Sig nu lige præcis de så
rummende, dybe og menneskelige ord
som gør at alle er enige, og ingen kan
anfægte din faglighed og visdom.” Det
er af og til lidt af et præstationsræs.
Det gælder sikkert ikke bare præster,
men også politikere, lærere og ja, mon
ikke de fleste kender fornemmelsen?
Engang imellem kunne det være så
befriende at få lov til at udtrykke sig
enkelt og uden først at have tænkt det
hele igennem 15-20 gange.

Nu er det snart påske og én af de
bittesmå steder, jeg varmer mig særligt
på i denne tid, er fra Matthæusevangeliets gengivelse af Jesu opstandelse.
Hvad er det allerførste ord Jesus hilser
sine disciple med, da de mødes igen?
Vel at mærke lige efter at disciplene
har set ham dø og nu frygter for deres
eget liv? ’Godmorgen’ siger han. Ikke
noget dybsindigt, formfuldendt og
konkluderende slagord, nej et helt
almindeligt godmorgen.

Når nu den almægtige Gud i menneskeskikkelse, Jesus, i så storslået og altafgørende en situation kan møde sine
venner så jævnbyrdigt og samtidig så
hjerteligt, så er det måske et wake-upcall til mig: ”Måske er det ok en gang
i mellem at sige, hvad der falder mig
ind, så længe det er sagt i kærlighed
og øjenhøjde? Måske er det vigtigste
for mine venner ikke at høre en lærd
opsummering af en problemstilling og
så en analytisk vurdering, men lige så
meget at høre, hvad mine umiddelbare
tanker, følelser og fornemmelser er?”

Engang imellem
kunne det være
så befriende at få
lov til at udtrykke
sig enkelt og uden
først at have tænkt
det hele igennem
15-20 gange

Men så igen: ”Måske er det for meget
at konkludere ud af et enkelt lille
godmorgen. Det kloge, dybsindige og
eftertænksomme ville nok være, at bla
bla bla...”

Modtag Christianskirkens elektroniske ugebrev med aktuelle nyheder
Bestil det på christianskirken.dk
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AF SOGNEPRÆST
CARSTEN HAUGAARD NIELSEN
chn@km.dk

Stod JESUS virkelig op
fra de døde?
Der findes situationer, hvor selv en præst kan spørge: Er det virkelig sandt?
Det, som du forkynder igen og igen: Jesus stod op fra de døde - og derfor er døden ikke det sidste.

Ved min mors grav
Det var en kold februar-dag for 12 år
siden. Jeg trak i præstekjolen, som jeg
havde gjort det så tit. Jeg skulle forestå en begravelse. Men denne dag var
helt anderledes. For det var min egen
mor, der lå i kisten.
Da vi havde båret hende helt hen til
graven og sænket hende ned, så jeg ned
på kisten. Og dér, lige dér, da jeg stod
ved min mors åbne grav... da slog det
mig: Hvad nu hvis det ikke er sandt?
Hvis der ikke er mere nu?
Alligevel fortsatte jeg. Jeg måtte
fortsætte. Jeg kunne ikke andet. Jeg
sagde ritualets stærke ord: ”Lovet
være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far,
som har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de
døde…. Af jord er du kommet. Til jord
skal du blive. Af jorden skal du igen
opstå!”
Ordene sænkede sig i mit sind og skabte en ro. ”… et levende håb ved Jesu
opstandelse fra de døde… af jorden
skal du igen opstå!” Ritualets gamle
ord bar mig igennem.
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De så Jesus!
Det går som en rød tråd igennem det
Ny Testamentes beretninger om tiden
efter opstandelsen, at Jesu nære
venner havde svært ved at tro på Jesu
opstandelse.

Stod Jesus virkelig op fra de døde?

Der var da heller ingen vidner til det
øjeblik, hvor Jesus opstod. Der var kun
vidner, der hævdede, at de havde set
ham efter hans opstandelse. Men talte
de sandt?

I en salme siger K.L. Aastrup det
sådan:
”Men det, som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød,
om ham, som døden gennembrød.”

Men hvad så med os? Vi har jo ikke
set Jesus som de første disciple. Nej.
Vi har kun nogle vidner, der hævdede,
de så ham – og et håb om, at de talte
sandt.

Min tro blev svag i netop det øjeblik,
da det kom tæt på, og det var min egen mor,
der lå i graven.
Men noget bar mig igennem.
I mit tilfælde var det ritualets ord.
Men når det nu er så svært at tro på
Jesu opstandelse, hvordan blev Jesu
nære venner så overbevist? Ganske
enkelt ved, at Jesus viste sig for dem.
De så ham som opstanden med deres
egne øjne.

Altså: Der var intet øje, der så Jesus
i det øjeblik, han stod op af døde. Vi
ser ham heller ikke. Vi kan derfor ikke
vide, om Jesus virkelig stod op fra de
døde. Og alligevel er det det, vi holder
søndag på. Kun hvis Jesus er opstået
fra de døde, giver det mening at holde
gudstjenester og begravelser.

Ritualer og tro bærer os
Min tro blev svag i netop det øjeblik, da det
kom tæt på, og det var min egen mor, der lå
i graven. Men noget bar mig igennem. I mit
tilfælde var det ritualets ord. De stærke
ord, der først siges ved dåben. Og siden
gentages ved begravelsen:
”Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far,
som har genfødt os til et levende håb ved
Jesu Kristi opstandelse fra de døde”
Ordene havde en kraft i sig, som jeg dér
erfarede på min egen krop. De skabte tro
i det øjeblik, hvor troen blev svag. Og i den
tro holder jeg fast ved dette: Jesus stod
virkelig op fra de døde! Og deri ligger hele
mit håb: i troen på, at Jesus virkelig blev
levende og brød døden, ikke bare for sig
selv. Men for enhver, der tror på ham. Det
vidner Jesus selv om, når han siger: Den
som tror på mig, skal leve selvom han dør.
Derfor siger jeg det igen og igen ved enhver
kristen begravelse, som forkyndelsen af et
levende håb, i tillid til, at Gud selv skaber tro, hvor han vil: ”Af jord skal du igen
opstå!”
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INTERVIEW VED JES CHRISTIANSEN
jes.christiansen@christianskirken.dk

Jeg blev VRED PÅ GUD,
da Magnus døde
Han fryser ikke, men er død
Magnus på et år er lagt i seng. Tidligere på dagen har han været en tur på
hospitalet efter et par krampe-anfald.
Hospitalet kan ikke stille nogen diagnose. Magnus og hans forældre bliver
sendt hjem, dog med en stesolid, i
tilfælde af et nyt krampeanfald.
Ved halv-firetiden om natten ser
Magnus´ mor, Jeanette, til ham. Han
ligger med mund og næse direkte ned
på madrassen. Da Jeanette vil lægge
ham til rette, mærker hun, at han er
kold, og tænker, at han skal have mere
tøj på. Men pludselig ser hun, at
Magnus ikke rører sig. Magnus er død!
Alt det her sker en Langfredag for ni
år siden. Jeanette husker, at mange
flag var på halv, da de kørte hjem fra
hospitalet næste morgen.
Jeg blev vred på Gud
På vej hjem fra hospitalet vidste Jeanette naturligvis, at det ikke var pga.
Magnus´ død, at alle flag var på halv.
Det var jo påske. Men påskens budskab om Jesu opstandelse, fyldte ikke
ret meget, da Magnus lige var død.
”Jeg blev vred på Gud. Jeg tror ikke, at
Gud havde ’gjort det med vilje’, men
jeg er sikker på at han kunne have
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forhindret Magnus’ meningsløse død,”
siger Jeanette, og tilføjer, at indledningsordene i salmen ”Ingen er så
tryg i fare, som Guds lille børneskare”
pludselig ikke gav nogen mening mere.

”Sådan gør Gud nemlig ikke”, kommer
det meget bestemt fra Jeanette, der
tilføjer, at Gud er villig til at tilgive os
vore fejl, når vi kommer til ham med
dem.

”Hvorfor har du forladt mig?”
Magnus’ død fyldte alt. Hun havde det
som om hun var i en lang mørk tunnel
og ikke kunne se noget lys for enden.

Vi skal se Magnus igen
Jeanette og hendes familie fandt
balance i hverdagen ca. 2 ½ år efter
Magnus’ død. Det skyldes troen på
Gud, og håbet om at de skal mødes
med Magnus i himlen. Et håb, der bygger på påskens håb om opstandelse.
Håbet bekræftes også i det kendte
citat fra bibelen i Johannesevangeliet
3,16:

På trods af Jeanettes vrede på Gud,
som hun var opdraget til at tro på,
vendte hun ikke ryggen til Gud.
Jesus vendte heller ikke ryggen til
Gud, da han på sit kors langfredag
råbte ordene: ”Min Gud, min Gud!
Hvorfor har du forladt mig?” Markusevangeliet 15,34. Men her oplevede
Jesus hvad det vil sige at blive adskilt
fra Gud, og fra al den godhed som Gud
omgiver os med.
Guds straf
Begge Magnus´ forældre har haft
svært ved at acceptere hans død. Den
første vrede på Gud er væk. Men ind
imellem har det naget dem: vil Gud os
det godt?
Direkte adspurgt afviser Jeanette
pure, at Magnus’ død skulle være
”Guds straf!”

”For således elskede Gud
verden, at han gav sin enbårne
søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men
have evigt liv”
Johannesevangeliet 3,16

”For således elskede Gud verden, at
han gav sin enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv”.
Eller som det hedder i den trosbekendelse som konfirmanderne i denne
tid prøver at lære udenad: ”Vi tror
på Jesus Kristus… på tredje dag
opstanden fra de døde… Vi tror på..
kødets opstandelse og det evige liv.”

7 7

Hvis jeg er lidt deprimeret en
mandag morgen, skal jeg bare
besøge en af dem, der gerne vil
ryge en smøg med præsten

AF SOGNEMEDHJÆLPER
MARIA DUE PEDERSEN
maria@christianskirken.dk

En hel flok
HJERTEBØRN
Afskedsinterview med sognepræst Esper Thidemann

Esper Thidemanns tid som præst i Christianskirken er efter 28 år ved at være forbi.
”Jeg kan dårligt huske, hvordan det var, da vi startede. Ja, for det er et vi – Sinny
(Espers hustru, red.) og jeg. Uden hende havde min præstegerning ikke været,
hvad den blev til.”
”Det var vildt spændende at komme til domkirken på bjerget, som Christianskirken
blev kaldt i min studietid. Det var en markant kirke.”

Esper Thidemanns mange hjertebørn
Esper har en hel flok hjertebørn i kirken:
At gøre gudstjenesten festlig og folkelig, f.eks. ved at
•

byde velkommen til gudstjeneste,
og samtidig bevare højtideligheden.

•

indføre lovsangen, ledet fra flyglet,
mens menigheden går til nadver.
”Første gang, jeg vovede at gøre
det, sagde en havnearbejder, der
sad i menighedsrådet, til mig på
vej ud af kirken: ’Det var sgu godt,
Thidemann’. Det gav mig mod på at
fortsætte.”

Nogle af Espers andre hjertebørn har
været: børn og unge, konfirmandklub,
juniorklub, familiegudstjenester, sommerlejren på Oddesund.
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”Og så de rytmiske gudstjenester, der
har været et flagskib gennem mange
år. Vi var de første, der lavede den slags
vest for Storebælt.
Et andet hjertebarn er at have et godt
forhold til mine kollegaer. Det er flovt,
når præster ikke kan finde ud af det
sammen.”
Hvad er nøglen til et godt kollegaskab?
”At man samtaler. At man både vil og
skal løse problemer gennem samtaler.
Det er vigtigt, at man tør se hinanden i
øjnene.”
I alle årene har du været formand for
menighedsplejen.
”Ja, og dermed også for forårsmarkedet. Det er et flot brand, vi har dér. I
samarbejde med især sognepræst
Birgitte Graakjær Hjort er det virkelig

lykkedes at udbygge forårsmarkedet,
så det har det format, vi kender i dag.”
Gudstjenesterne er et stort hjertebarn
for Esper.
Kontakten til de skæve eksistenser
Hvad er højdepunktet i hverdagens liv
som præst?
”En af mine store hverdagsglæder er,
at jeg har fået lov til at komme i kontakt med dem, de velbjærgede kalder
de skæve eksistenser.

”Vi var de første til
at indføre rytmiske
gudstjenester vest
for Storebælt”

Hvis jeg er lidt deprimeret en mandag
morgen, skal jeg bare besøge en af
dem, der gerne vil ryge en smøg med
præsten. Jeg har snakket med mange
om troen, Gud og Jesus når jeg har
røget en smøg sammen med dem.
Jesus omgikkes alle slags mennesker.
Det skal vi også gøre. Jeg er vokset
op i et hjem, hvor den tids vagabonder
altid var velkomne. De er også mennesker med store hjerter. Jeg synes, kirken bør være for alle aldre og for alle
slags, både dem med og uden slips.
Jeg besøgte f.eks. Bruce forleden
dag. Det kom han til at hedde, da jeg
døbte ham for 10 år siden. Før hed han
Hassan. Han bor i et bosted for psykisk
syge. Jeg sagde til ham, at jeg snart
går på pension. Så nævnte han, at Gud
har jo ingen pensionister, og Abraham

- han var 100 år, da han fik sit nye
kald. Det er så givende at møde mennesker af alle slags.”
En præst bør vedkende sig sit
ståsted
På spørgsmålet, om han har mødt
vanskeligheder, svarer Esper:
”Det har kun været småting. Det har
kostet lidt, at jeg har stået ved min rod
i Indre Mission. Jeg har mødt gamle
fordomme om Indre Mission; at man er
sort, kedelig og alt muligt andet. Men
i langt de fleste tilfælde falder de til
jorden, når jeg lærer folk at kende.
Jeg mener helt ærligt, at en præst
bør vedkende sig sit ståsted. Alle
sognebørn bør vide hvad deres præst
står for, selvom det er ikke in i øjeblikket; det er ikke kirkepolitisk korrekt.”

Har du en sidste hilsen eller et fremtidsforsæt til Christianskirken og
Christians Sogn?
”At den stadig må få lov at være en
profilkirke med højt til loftet, plads til
alle, at den må bevare folkeligheden,
men også fortsat have mod til at stå
ved at man har en klar bibelsk og evangelisk profil. Det har Aarhus brug for.”

Afskedsgudstjeneste
Sognepræst Esper Thidemann går på
pension med udgangen af maj 2016.
Der er afskedsgudstjeneste søndag den
22. maj kl. 10.30.
Efterfølgende er der reception i Krypten.
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Hvad sker der? – for børn
i Christianskirken

mere mellem

himmel…
Spaghettigudstjeneste
Drop-in og leg fra kl. 16.00

AF ULØNNET HJÆLPEPRÆST
ULRIK B. NISSEN
ulrik.b.nissen@christianskirken.dk

Herren er opstanden.
Han er VIRKELIG opstanden
Da jeg for snart en del år siden som
studerende fik mulighed for at være
på studieophold i Oxford, boede jeg på
Wycliffe Hall. Det var et herligt sted,
hvor jeg fik lov at indgå i det fælles liv
med de engelske teologistuderende,
som var på vej til at blive præster i den
engelske kirke. Det var et fælles liv
omkring både studier, måltider, sociale
begivenheder og gudstjenester. Jeg
ser tilbage på dette halve år med stor
taknemmelighed for, at jeg fik lov at
være en del af det liv.

Hvis Kristus ikke
er opstanden,
så ender kirkens
ord med at blive
tant og fjas

En begivenhed træder særligt frem.
Det var en søndag formiddag, hvor
min hustru og jeg havde været til en
storslået påskegudstjeneste ved Christ
Church. På vej tilbage runder vi hjørnet
til Wycliffe Hall, hvor vi bliver mødt af
flere studerende, der åbner vinduerne
og råber til os ”The Lord is Risen”
(Herren er opstanden). Lidt forvirrede
og overvældede over dette budskab,
ved vi ikke helt, hvad vi skal svare. I
samme øjeblik erfarer vi, hvordan de
samtidigt hilser hinanden med ”The
Lord is Risen indeed” (Herren er virkelig opstanden).
Det var første gang jeg blev mødt
med denne stærke påskehilsen, som
afspejler ordene fra Lukasevangeliet
kapitel 24, ”Herren er virkelig opstået,
og han er set af Simon.” Det er en hilsen, som også spiller en central rolle
i den ortodokse kirkes påskefejring.
Hilsenen udtrykker det helt centrale i
påskens budskab, at Kristus virkelig er
opstanden fra de døde.

…og jord
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Børnegudstjeneste kl. 17.00, derefter
spisning (20 kr. for voksne, 5 kr. for børn)
For børn op til ca. 2. klasse og deres
forældre på onsdagene 30. marts, 27.
april, 18. maj

F A M I L I E G U D S TJ E N E S T E i påsken og sidst i maj

Samtidigt udtrykker hilsenen den
overvældende glæde, som vi må lade
os fylde af hver eneste påske.
At Kristus virkelig er opstanden, er
selve bekræftelsen på, at vi i kirken
har noget ”at betyde”, som Grundtvig
formulerer det i påskesalmen ”Påskeblomst! Hvad vil du her?” (DDS 236).
Hvis Kristus ikke er opstanden, så
ender kirkens ord med at blive tant
og fjas. Derfor er det så afgørende, at
vi minder hinanden om sandheden
i disse ord og lader os fylde af
påskens overvældende glæde over,
at ”Herren er opstanden. Herren er
virkelig opstanden.”

Søndag den 20. marts kl. 11.00 inviteres alle til en familievenlig
gudstjeneste med fokus på påskens begivenheder
Søndag den 29. maj kl. 11.00 er der igen familievenlig gudstjeneste.
Denne gudstjeneste afslutter samtidig en uge, hvor Christianskirken
særligt er til stede i boligområdet Kalmargade.

NYT HOLD
BABYSALMESANG

Begynder onsdag den 20. april
kl. 11.00 i kirkerummet.
Babyer fra 2-8 måneder er velkomne
sammen med deres mor.
Kontaktperson: Maria Due Pedersen,
4172 7102
Tilmelding skal ske på:
maria@christianskirken.dk

Oddesundlejren for børn og unge
Kirkens sommerlejr afholdes i år den 3.-8. juli. Børn i alderen
6-14 år er deltagere. Hvis du er ældre, kan du være med som
ungleder.
Spørgsmål og tilmelding rettes til Aksel Christensen på aksel.
christensen@gmail.com eller 2012 4093
KLUBBER OG SPEJDERE
Vidste du, at Christianskirken har børneklub (5 år til 2. klasse),
juniorklub (3.-6. klasse), spejdere og FDF’ere?
Læs mere på christianskirken.dk
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Hvad sker der? – for
voksne i Christianskirken

TIRSDAGSKLUBBERNE
Tirsdagsklubber er for alle, der har mulighed for at komme af sted om
eftermiddagen. Der er to klubber. Man er velkommen begge steder.
Tag gerne en ven med! Det er muligt at bestille kørsel hos Janne Dahl,
tlf. 4172 7102
Vi mødes kl. 14.30 og er færdige senest 16.30. Kaffen koster 20 kr.

Programmer
for netværksgrupper og klubber er lagt frem i
våbenhusene og på christianskirken.dk
Her kan også kontaktpersonerne for alle faste
aktiviteter findes.
Tilmeld dig det elektroniske
nyhedsbrev.
Du finder tilmelding
nederst på christianskirken.dk

VISER TORINO-LIGKLÆDET
JESUS SELV?
Kirke- og undervisningsudvalget arrangerer løbende kirkeaftner
for hele sognet. Velkommen til alle interesserede. Foredragene
er gratis. Kaffe/te og kage koster 10 kr.
Næste kirkeaften er:
Tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.30:
Torino ligklædet ved læge Niels Svensson

Bibelundervisning i Christianskirken

Har du lyst til at vide lidt mere om nogle af Bibelens mange
forskellige bøger? I foråret dykker vi ned i nogle af Bibelens
bøger på udvalgte søndage. Bibelundervisning foregår
disse søndage som en slags skole for voksne, hvor forskellige kompetente undervisere vil hjælpe os til at forstå lidt
mere af Bibelens samtid, sprogbrug, osv.
Søndag den 17. april:
Templet i Det Nye Testamente - Apostlenes Gerninger ved
Ellen Hessellund Mikkelsen
Søndag den 19. juni:
En introduktion til Romerbrevet ved Peter V. Legarth
Begge dage kl 13.00-14.30

Uge 17
			

– Liv i sognet

”Liv i sognet” er titlen på uge 17, hvor Christianskirken gerne vil
være synlig rundt omkring i sognet.
Vores sædvanlige aktiviteter rykker i flere tilfælde ud-af-huset, og
Christianskirkens fællesskaber vil tilbyde deres hjælp ude i sognet.
F.eks. låner vi rickshaw-cykler af kommunen og giver interesserede
en sightseeing i nærområdet.
Hvis du har brug for hjælp til noget praktisk, så kontakt
peter@christianskirken.dk, tlf. 4172 7108 der vil formidle
kontakten mellem dig og vores frivillige.

SOGNEINDSAMLING DEN 1 3 . MART S
Efter gudstjenesten kl. 10.30
Når krig og konflikter driver millioner af mennesker på flugt,
når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelse, eller når
langvarig tørke fører til sultkatastrofe, rammes kvinder og børn
hårdest. Del din søndag med verdens fattigste kvinder og meld
dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling!
Meld dig som indsamler til kontor@christianskirken.dk eller tlf.
8616 9464 og brug et par timer i en god sags tjeneste!
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Tirsdagsklubben i
Christianskirkens krypt

Fælles for begge klubber

Leder: Peter Schmidt, tlf. 8678 6002

10. maj:
Udflugt

1. marts:
Anders Kobbersmed og Karl Sander
fortæller og læser op fra Grundtvigs
Påskedrama: ”Påske Lilje”

24. maj: Sommercafé i Christiansgården. Vi mødes til kaffe, hyggesnak,
sang og hvad vi ellers har på hjerte

15. marts:
Naturvejleder Torben Gang
Rasmussen: Foråret er på vej
5. april:
Sognepræst Jørgen Løvstad, Thorning:
Skriv din historie

14. juni:
Sommercafé i Christiansgården
En udførlig beskrivelse af de enkelte
eftermiddage i tirsdagsklubberne
kan ses i klubbernes program eller på
christianskirken.dk

19. april:
Historiefortæller Lisbeth Weitemeyer
fortæller om Selma Lagerlöf

Torsdag den 28. april kl. 19.00-21.30
i Krypten
Forsoning
At komme videre når vi sårer hinanden
Tilmelding:
Senest den 25. april til
kontor@christianskirken.dk,
tlf. 8616 9464
Pris: 50 kr. pr par

Skærtorsdag den 24. marts kl. 17.00 i
krypten
Vi vil med vores sanser – primært smagssansen – fordybe os i påskens oprindelse
og betydning.

Tirsdagsklubben i Christianskirkens
lokaler, Skrydstrupvej 4

Pris: 75 kr. pr. voksen og 45 kr. pr. barn.

Leder: Sognemedhjælper Janne Dahl,
tlf. 4172 7101

Der er tilmelding til Peter Worm Madsen
senest fredag den 18. marts,
peter@christianskirken.dk, tlf. 4172 7108

8. marts:
Susanne Stampe: Demens

Måltidet ligger forud for aftengudstjenesten
kl. 19.30 i kirkerummet

22. marts:
Tidligere sognemedhjælper Kirsten
Højlund: Dér, hvor du er - tanker fra mit liv

26. april: Koncert med Majbritt
Dørken og Lasse Kobbersmed. Denne
uge i Christianskirken står i diakoniens
tegn med ”Liv i sognet”, og vi inviterer
naboerne med ind til koncert

Inden vi går til tandlæge og ugerne efter
et tandlægebesøg, gør de fleste mennesker
sig lidt mere umage med tandbørstning.
Den samme effekt kan et servicetjek på
parforholdet have. Alle par kan tilmelde sig
denne aften, hvor der holdes et oplæg og
der bliver tid til drøftelse med sin partner.

PÅSKEMÅLTID

10. maj:
Fælles udflugt

12. april:
Vi mødes kl. 11.30 og spiser en god
frokost. Martinus Nielsen, daglig leder
i Christiansgården fortæller nyt fra
kirken. Frokosten koster 40 kr.

SERVICETJEK
PÅ PARFORHOLDET

Christianskirkens forårsmarked
Lørdag den 12. 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. Få bilen vasket
eller kom en tur i kirketårnet!
Overskuddet går til Menighedsplejen i Christians Sogn.
Se løbeseddel, som omdeles sammen med kirkebladet!
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GUDSTJENESTER

KONCERTER

På alle søndage med gudstjeneste kl. 9.00 er der skriftemål Kl. 8.45.
Find søndagens prædiketekster på bibelselskabet.dk.

Passioneret familie synger Johannespassion

Marts
06.
9.00
10.30
16.00

13.
9.00
10.30
20.
9.00
11.00

Midfaste søndag
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed
Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen

17.
9.00
10.30
15.00

Mariæ bebudelses dag
Anders Kobbersmed
Ulrik Nissen

22.
10.30

Bededag
Carsten Haugaard Nielsen

23.
10.30

Lørdag
Konfirmation,
Anders Kobbersmed

Palmesøndag
Esper Thidemann
Familiegudstjeneste, Anders
Kobbersmed

24.
10.30
19.30

Skærtorsdag
Anders Kobbersmed
Anders Kobbersmed

25.
10.30

Langfredag
Carsten Haugaard Nielsen

27.
9.00
10.30

Påskedag
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann

28.
10.30

2. påskedag
Anders Kobbersmed

30.
16.00
17.00

Onsdag
Drop in og leg
Spaghettigudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

April
3.
9.00
10.30
16.00

10.
9.00
10.30
14

Lørdag den 5. marts kl. 16.00 i Christianskirken

1. søndag efter påske
Esper Thidemann
Carsten Haugaard Nielsen
Rytmisk gudstjeneste,
Esper Thidemann
2. søndag efter påske
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

CHRISTIANSKIRKEN MARTS/JUNI 2016

24.
9.00
11.00

27.
16.00
17.00

3. søndag efter påske
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbersmed

4. søndag efter påske
Carsten Haugaard Nielsen
Konfirmation,
Anders Kobbersmed
Onsdag
Drop in og leg
Spaghettigudstjeneste, 		
Carsten Haugaard Nielsen

Maj
01.
9.00
10.30
16.00

05.
9.00
11.00

07.
10.30

08.
9.00
10.30

5. søndag efter påske
Carsten Haugaard Nielsen
Esper Thidemann
Rytmisk gudstjeneste,
Carsten Haugaard Nielsen
Kristi himmelfarts dag
Esper Thidemann
Konfirmation,
Carsten Haugaard Nielsen
Lørdag
Konfirmation,
Esper Thidemann
6. søndag efter påske
Carsten Haugaard Nielsen
Carsten Haugaard Nielsen

15.
9.00
10.30

Pinsedag
Anders Kobbersmed
Esper Thidemann

16.
10.30

2. pinsedag
Anders Kobbersmed

18.
16.00
17.00

Onsdag
Drop in og leg
Spaghettigudstjeneste,
Anders Kobbersmed

22.
9.00
10.30

Trinitatis søndag
Carsten Haugaard Nielsen
Afskedsgudstjeneste,
Esper Thidemann

29.
9.00
11.00

1. søndag efter trinitatis
Kristian Bork Sørensen
Familiegudstjeneste,
Anders Kobbersmed

Det særlige ved opførelsen af Bachs Johannespassion er, at koret på ca. 60 medlemmer sammen med tre af solisterne
stammer fra den samme Højlundfamilie, der oprindeligt kommer fra slægtsgården Julielund på Djursland.
Koret rummer tre generationer og henter medlemmer ind fra 5 forskellige lande. Af genetiske grunde har koret en speciel mørk klang,
men da familiens børn og unge også melder sig i stort tal, er der stadig mere lys, der strømmer ud fra det samlede klangbillede.
Eller sagt af en tidligere gæstedirigent Svend Erik Nielsen:
”Højlundkoret er et helt specielt instrument med en vidunderlig klang,
der er fyldt med kærlighed til musikken, med glæde, med dyb melankoli.
Kort sagt livskraft af stærk og forunderlig styrke.”
Siden 1992 har koret opført flere af de helt store værker, såsom Händels
Messias, Mozarts og Brahms' Requier og Bachs Johannespassion.
Denne gang bliver Bachs storslåede værk: Johannespassionen opført under
ledelse af domkantor ved Aarhus Domkirke Carsten Seyer-Hansen
og med det professionelle barokorkester BaroqueAros.
Billetter kan købes ved indgangen samt på christianskirken.dk.
Pris: 125 kr.; unge under 25, 100 kr.

PERGOLESI: STABAT MATER

Palmesøndag den 20.marts kl. 16.00 i Christianskirken

JUNI
5.
9.00
10.30
16.00

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

12.
9.00
10.30

3. søndag efter trinitatis
Birgitte Graakjær Hjort
Carsten Haugaard Nielsen

19.
9.00
10.30
15.00

4. søndag efter trinitatis
Anders Kobbersmed
Ulrik Nissen
Eftermiddagsgudstjeneste,
Anders Kobbesmed

26.
9.00
10.30

5. søndag efter trinitatis
Carsten Haugaard Nielsen
Anders Kobbersmed

Medvirkende: Margrethe Smedegaard og Marianne Klindt-Jensen,
sang, Martin Hj. Nielsen, orgel
Fri adgang

Gudstjenester på plejehjemmene
ABILDGÅRDEN, TIRSDAGE KL. 14.00

BJERGGÅRDEN, TORSDAGE KL. 14.15

8. marts		

Esper Thidemann

10. marts		

Carsten Haugaard Nielsen

22. marts		

Esper Thidemann

14. april			

Esper Thidemann

12. april			

Anders Kobbersmed

12. maj			

Carsten Haugaard Nielsen

26. april			

Esper Thidemann

9. juni			

Anders Kobbersmed

10. maj			

Esper Thidemann

24. maj			

Anders Kobbersmed

14. juni			

Carsten Haugaard Nielsen

28. juni			

Anders Kobbersmed
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Påsken i

CHRISTIANSKIRKEN
KONCERTER

G U D S TJ E N E S T E R

JOHANNESPASSIONEN			

Palmesøndag den 20. marts,
Jesu indtog i Jerusalem

Lørdag den 5. marts kl. 16.00
Medvirkende:
Højlundkoret
Orkesteret BaroqueAros
Domkantor Carsten Seyer-Hansen
Solister: Jens Søndergaard, Thaisen
Rusch, Henrik Højlund, Anne Rebekka
Højlund, Christiane Højlund
Entré 125 kr, unge under 25, 100 kr.
PERGOLESI: STABAT MATER

Kl. 9.00

Gudstjeneste

Kl 11.00

Familievenlig gudstjeneste

Skærtorsdag den 24. marts,
indstiftelsen af nadveren
Kl. 10.30

Gudstjeneste

Kl. 17.00

Påskemåltid i Krypten

Kl. 19.30

Gudstjeneste

Langfredag den 25. marts, Jesu lidelse
KL. 10.30
Stille gudstjeneste med oplæsning,
		
salmer og sange, prædiken		
meditationer og musik

Søndag den 20.marts kl. 16.00
Medvirkende:
Margrethe Smedegaard og
Marianne Klindt-Jensen, sang
Martin Hj. Nielsen, orgel
Fri adgang
Se mere om koncerterne s. 15

Påskedag den 27. marts, Jesu opstandelse
Kl. 9.00
Festgudstjeneste
Kl. 10.30

Festgudstjeneste

2. påskedag den 28. marts, Jesu opstandelse
Kl. 10.30
Gudstjeneste

